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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/20
PROCESSO LICITATÓRIO 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA
nesta cidade, torna público para conhecimento, dos interessados, que está promovendo 
CHAMADA PÚBLICA  para 
de saúde para oferecer internação a pacientes feminino
adolescentes para o tratamento de transtornos mentais
finalidade de cumprir ordens de sentenças judiciais
21 de junho de 1.993, art. 199 da constituição Federal, arts 24 e seguintes da Lei 8.080/90, 
Decreto 7.508/2011 e demais legislações
neste Edital de Chamamento e em seus Anexos.
 
 
 
 
I - DO OBJETO 
 
1.1 O presente edital tem por 
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PARA 
MASCULINOS, ADULTOS E/OU ADOLESCENTES, PARA O TRATAMENTO DE 
TRANSTORNOS MENTAIS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA, COM A FINALIDADE DE 
CUMPRIR ORDENS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
constantes no Anexo I deste edital
1.2 Os interessados em participar desta Chamada Pública terão 
do dia 22 (vinte e dois) de 
Setor de Licitações da Prefeitura
centro de Rio Fortuna/SC, no horário de expediente da mesma, das 7 (sete) às 13 (treze) 
horas, a fim de participar desta Chamada Pública.
após o prazo final estipulado neste edital.
 
 
 
II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 
2.1 Poderão participar deste Chamamento Público pessoas jurídicas, que se inscreverem e 
comprovarem estar habilitadas a prestar os serviços descritos, conforme requisitos
exigidos neste instrumento de chamamento,
e concordando com os valores propostos pelo Município.
2.2 É vedada a participação de
2.2.1 Apresentem entre seus sócios, gerentes, diretores ou responsáveis técnicos
qualquer servidor público do Mu
2.2.2 Sejam constituídas na forma de consórcio;
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/20
PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 009/20

O MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA, com sede à Avenida Sete de Setembro,  1175 
torna público para conhecimento, dos interessados, que está promovendo 

para eventual contratação de serviços de clínicas
para oferecer internação a pacientes femininos e masculino

o tratamento de transtornos mentais, em regime de residência,
finalidade de cumprir ordens de sentenças judiciais, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 

199 da constituição Federal, arts 24 e seguintes da Lei 8.080/90, 
emais legislações aplicáveis, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital de Chamamento e em seus Anexos. 

O presente edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PARA INTERNAÇÕES DE PACIENTES FEMININO

, ADULTOS E/OU ADOLESCENTES, PARA O TRATAMENTO DE 
TRANSTORNOS MENTAIS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA, COM A FINALIDADE DE 

ORDENS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, atendendo à descrição e os valores 
I deste edital.  

Os interessados em participar desta Chamada Pública terão até 
) de novembro de 2022 para protocolarem os envelopes 

Setor de Licitações da Prefeitura de Rio Fortuna, sito à Avenida Sete de Setembro, 1
, no horário de expediente da mesma, das 7 (sete) às 13 (treze) 
desta Chamada Pública. Não serão aceitos envelopes entregues 

após o prazo final estipulado neste edital. 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar deste Chamamento Público pessoas jurídicas, que se inscreverem e 
habilitadas a prestar os serviços descritos, conforme requisitos

exigidos neste instrumento de chamamento, apresentando a documentação de habilitação 
e concordando com os valores propostos pelo Município. 

É vedada a participação de empresas que: 
presentem entre seus sócios, gerentes, diretores ou responsáveis técnicos

qualquer servidor público do Município de Rio Fortuna; 
na forma de consórcio; 
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, com sede à Avenida Sete de Setembro,  1175 - Centro, 
torna público para conhecimento, dos interessados, que está promovendo 

clínicas e/ou instituições 
e masculinos, adultos e/ou 

em regime de residência, com a 
nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 

199 da constituição Federal, arts 24 e seguintes da Lei 8.080/90, 
aplicáveis, mediante as condições estabelecidas 

CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E/OU 
INTERNAÇÕES DE PACIENTES FEMININOS E 

, ADULTOS E/OU ADOLESCENTES, PARA O TRATAMENTO DE 
TRANSTORNOS MENTAIS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA, COM A FINALIDADE DE 

atendendo à descrição e os valores 

 às 09 (nove) horas 
protocolarem os envelopes junto ao 

Sete de Setembro, 1.175, 
, no horário de expediente da mesma, das 7 (sete) às 13 (treze) 

Não serão aceitos envelopes entregues 

Poderão participar deste Chamamento Público pessoas jurídicas, que se inscreverem e 
habilitadas a prestar os serviços descritos, conforme requisitos 

apresentando a documentação de habilitação 

presentem entre seus sócios, gerentes, diretores ou responsáveis técnicos, 
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2.2.3 Não estiverem legalmente constituídas e que não comprovem sua habilitação
conforme disposto neste edital;
2.2.4 Tenham sido declarada
licitar ou contratar com a administração pública, por qualquer órgão, em qualquer dos 
níveis da administração pública, dentro do território nacional, conforme as regras previstas 
nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei 8
 
 
 
III - DA APRESENTAÇÃO D
 
3.1 Os interessados em participar desta Chamada 
de nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
09 horas do dia 22 (vinte e 
da Prefeitura de Rio Fortuna, 
Fortuna/SC, no horário de expediente da mesma, das 7 (sete) às 13 (treze) horas
identificados da seguinte forma:
 

ENVELOPE Nº 01 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/202
Entrega dos envelopes: até a
Razão Social, CNPJ
 
 
ENVELOPE Nº 02
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/202
Entrega dos envelopes: 
Razão Social, CNPJ
 

 
3.2 Os envelopes n° 01 e 02 poderão ser entregues diretamente pela proponente
pelos Correios ou outros serviços de entrega, dentro dos prazos estabelecidos no subitem 
3.1. No entanto, o Município não se responsabilizará por qualquer perda ou atraso 
entrega. 
3.4 Não serão aceitos envelopes protocolado
deste edital. 
 
 
 
IV - DA DOCUMENTAÇÃO DE
 
4.1 Para a habilitação, as empresas deverão apresentar
não transparente e devidamente lacrado, denominado 
DE HABILITAÇÃO, a seguinte documentação devidamente validada:
 
4.1.1 Habilitação Jurídica: 
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Não estiverem legalmente constituídas e que não comprovem sua habilitação
conforme disposto neste edital; 

sido declaradas inidôneas ou estejam cumprindo suspensão do direito de 
licitar ou contratar com a administração pública, por qualquer órgão, em qualquer dos 
níveis da administração pública, dentro do território nacional, conforme as regras previstas 
nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei 8.666/93. 

DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

em participar desta Chamada Pública deverão protocolar os envelopes 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e de nº 02 - OFERTA DE SERVIÇO

vinte e dois) de novembro de 2022, no setor de Licita
Rio Fortuna, sito à Avenida Sete de Setembro, 1.175, c

Fortuna/SC, no horário de expediente da mesma, das 7 (sete) às 13 (treze) horas
identificados da seguinte forma: 

01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA 
L DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

Entrega dos envelopes: até as 09 horas do dia 22/11/2022 
CNPJ, Endereço completo da empresa 

ENVELOPE Nº 02 - OFERTA DE SERVIÇOS 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA 
L DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

ntrega dos envelopes: até as 09 horas do dia 22/11/2022 
Razão Social, CNPJ, Endereço completo da empresa 

Os envelopes n° 01 e 02 poderão ser entregues diretamente pela proponente
pelos Correios ou outros serviços de entrega, dentro dos prazos estabelecidos no subitem 
3.1. No entanto, o Município não se responsabilizará por qualquer perda ou atraso 

envelopes protocolados após o horário estabelecido no item 3.1 

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Para a habilitação, as empresas deverão apresentar, via única, em envelope separado, 
e devidamente lacrado, denominado ENVELOPE Nº 01 

, a seguinte documentação devidamente validada: 
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Não estiverem legalmente constituídas e que não comprovem sua habilitação 

cumprindo suspensão do direito de 
licitar ou contratar com a administração pública, por qualquer órgão, em qualquer dos 
níveis da administração pública, dentro do território nacional, conforme as regras previstas 

protocolar os envelopes 
OFERTA DE SERVIÇOS até às 

o setor de Licitações, na sede 
Setembro, 1.175, centro de Rio 

Fortuna/SC, no horário de expediente da mesma, das 7 (sete) às 13 (treze) horas, 

 

 

Os envelopes n° 01 e 02 poderão ser entregues diretamente pela proponente, enviados 
pelos Correios ou outros serviços de entrega, dentro dos prazos estabelecidos no subitem 
3.1. No entanto, o Município não se responsabilizará por qualquer perda ou atraso na 

s após o horário estabelecido no item 3.1 

via única, em envelope separado, 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS 
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4.1.1.1 Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa 
Individual; 
4.1.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por 
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores;
4.1.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 
da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório;
4.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
4.1.1.5 Documentos pessoais do (s) responsável (eis) legal (ais)
Observação: Caso os documentos listados na cláusula 4
tenham sido apresentados na fase de Credenciamento, fica dispensa a apresentação 
destes documentos no envelope de Habilitação.
  
4.1.2 Regularidade Fiscal: 
  
4.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizada;
4.1.2.2 Prova de regularidade relativa às contribuições sociais e/ou Seguridade Social, e 
regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e à Dívida Ativa da União, fornecida 
conjuntamente com a Certidão Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
4.1.2.3 Prova de regularidade para com a
4.1.2.4 Prova de Regularidade para com 
4.1.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
– CRS; 
4.1.2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
4.1.2.7 Certidão Negativa Correcional (CGU
Geral da União, emitida no seguinte endereço: 
4.1.2.8 Alvará de Localização e Funcionamento.
 
4.1.3 Regularidade Social: 
 
4.1.3.1 Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da 
Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprend
modelo de uso facultativo (Anexo 
4.1.3.2 Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do artigo 32 
2º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98 
(Anexo IV). 
4.1.3.4 Declaração de que os sócios ou diretores não ocupam cargo ou função pública n
âmbito federal, estadual ou municipal, tendo
8.666/93 (Anexo V). 
 
4.1.4 Qualificação Econômico
  
4.1.4.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica. 
4.1.4.1.1 Considerando a implantação do sistema e
Catarina, a partir de 01/04/2019, as certidões de "Falência, C
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Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa 

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por 
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores;

Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 
da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório; 

Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em 
aís, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
Documentos pessoais do (s) responsável (eis) legal (ais) pela empresa.

Caso os documentos listados na cláusula 4.1.1 e respectivas subcláusulas já 
tenham sido apresentados na fase de Credenciamento, fica dispensa a apresentação 
destes documentos no envelope de Habilitação. 

 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizada;
Prova de regularidade relativa às contribuições sociais e/ou Seguridade Social, e 

regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e à Dívida Ativa da União, fornecida 
juntamente com a Certidão Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
Certidão Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) da Controladoria 

seguinte endereço: https://certidoes.cgu.gov.br.
de Localização e Funcionamento.  

 

Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da 
Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprend
modelo de uso facultativo (Anexo III); 

Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do artigo 32 
2º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98 – modelo de uso facultativo 

Declaração de que os sócios ou diretores não ocupam cargo ou função pública n
eral, estadual ou municipal, tendo em vista a vedação prevista no art. 9º da

4.1.4 Qualificação Econômico-Financeira: 

tiva de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica.  

Considerando a implantação do sistema e-proc no Poder Judiciário de Santa 
Catarina, a partir de 01/04/2019, as certidões de "Falência, Concordata e Recuperação 

Proc. Licitatório nº 009/2022 

Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa 

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por 
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores; 

Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 

Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em 
aís, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

empresa. 
.1.1 e respectivas subcláusulas já 

tenham sido apresentados na fase de Credenciamento, fica dispensa a apresentação 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizada; 
Prova de regularidade relativa às contribuições sociais e/ou Seguridade Social, e 

regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e à Dívida Ativa da União, fornecida 
juntamente com a Certidão Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) da Controladoria 
https://certidoes.cgu.gov.br. 

Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da 
Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) – 

Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do artigo 32 - Parágrafo 
modelo de uso facultativo 

Declaração de que os sócios ou diretores não ocupam cargo ou função pública no 
vedação prevista no art. 9º da Lei 

tiva de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial expedida 

proc no Poder Judiciário de Santa 
oncordata e Recuperação 
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Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema e
deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.
4.1.4.1.2 Em se tratando de licitantes localizados em outros estad
localizadas em Santa Catarina, deve
com as exigências do Tribunal daquela região.
 
4.1.5 Qualificação Técnica:
  
4.1.5.1 Cópia do Registro de Classe do responsável técnico e comprovante de 
regularidade junto ao conselho no exercício vigente
4.1.5.2 Cópia de diploma dos médicos ou de suas classes profissionais de acordo com a 
especialidade e a natureza do serviço, devidamente reg
Saúde. 
4.1.5.3 Alvará Sanitário, emitido pela Superintendência Regional de Saúde regional
4.1.5.4 Certificado de entidade filantrópica, quando for o
 
4.1.6 Outros: 
4.1.6.1 Declaração de que tem conhecimento e aceita 
Chamada Pública nº 001/2022
pelo representante legal da empresa
 
 
4.2 A presente documentação, devidamente atualizada, poderá ser apresentada em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração do Município, caso em que devem estar presentes os originais 
ou publicação em órgão de imprensa oficial.
4.3 Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelhos de fax, 
se encontrarem ilegíveis, rasuras, ressalvas ou emendas.
4.4 Os documentos sem validade expressa, considerar
oitenta) dias da data de sua emissão.
4.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá
autenticidade das certidões emitidas 
autenticá-la, no caso de cópia das mesmas.
4.6 A falta de apresentação de quaisquer dos docum
na desclassificação da empresa
4.6.1 No caso de apresentação de documentação fiscal ou trabalhista fora do prazo de 
validade, será concedido às participantes 
pequena empresa, os benefícios da Lei 
4.7 As empresas que não atenderem aos requisitos exigidos 
consideradas inabilitadas e não poderão assinar contrato com o Fundo Municipal de 
Saúde. 
 
 
 
V - DA APRESENTAÇÃO DA OFERTA DOS
 
5.1 Para a oferta dos serviços, as empresas deverão apresentar, via única, em envelope 
separado, não transparente e devidamente lacrado, 
OFERTA DE SERVIÇOS, a relação dos
os valores a serem cobrados
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Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema e-proc quanto no SAJ. As duas certidões 
deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.

Em se tratando de licitantes localizados em outros estad
localizadas em Santa Catarina, deve-se proceder com a emissão de certidão de acordo 

Tribunal daquela região. 

4.1.5 Qualificação Técnica: 

do Registro de Classe do responsável técnico e comprovante de 
regularidade junto ao conselho no exercício vigente. 

Cópia de diploma dos médicos ou de suas classes profissionais de acordo com a 
especialidade e a natureza do serviço, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Alvará Sanitário, emitido pela Superintendência Regional de Saúde regional
Certificado de entidade filantrópica, quando for o caso. 

Declaração de que tem conhecimento e aceita todos os termos do Edita
Chamada Pública nº 001/2022, do Fundo Municipal de Saúde (modelo anexo VI)

empresa. 

A presente documentação, devidamente atualizada, poderá ser apresentada em 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da administração do Município, caso em que devem estar presentes os originais 
ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelhos de fax, bem como aquelas que 
se encontrarem ilegíveis, rasuras, ressalvas ou emendas. 

Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e 
oitenta) dias da data de sua emissão. 

A Comissão Permanente de Licitação poderá consultar ao serviço de ve
ertidões emitidas na internet, ficando a licitante dispensada de 

la, no caso de cópia das mesmas. 
A falta de apresentação de quaisquer dos documentos requeridos neste edital en

desclassificação da empresa. 
No caso de apresentação de documentação fiscal ou trabalhista fora do prazo de 

s participantes que se enquadrarem na condição de m
os benefícios da Lei Complementar 123/2006.  

As empresas que não atenderem aos requisitos exigidos nesta Chamada Pública serão 
consideradas inabilitadas e não poderão assinar contrato com o Fundo Municipal de 

APRESENTAÇÃO DA OFERTA DOS SERVIÇOS 

oferta dos serviços, as empresas deverão apresentar, via única, em envelope 
separado, não transparente e devidamente lacrado, denominado ENVELOPE Nº 02 

a relação dos itens que a empresa pretende realizar
os valores a serem cobrados. 

Proc. Licitatório nº 009/2022 

proc quanto no SAJ. As duas certidões 
deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 

Em se tratando de licitantes localizados em outros estados, inexistindo filiais 
se proceder com a emissão de certidão de acordo 

do Registro de Classe do responsável técnico e comprovante de 

Cópia de diploma dos médicos ou de suas classes profissionais de acordo com a 
istrado no Conselho Regional de 

Alvará Sanitário, emitido pela Superintendência Regional de Saúde regional. 

todos os termos do Edital de 
(modelo anexo VI), assinada 

A presente documentação, devidamente atualizada, poderá ser apresentada em 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da administração do Município, caso em que devem estar presentes os originais 

bem como aquelas que 

á como sendo 180 (cento e 

serviço de verificação de 
nternet, ficando a licitante dispensada de 

entos requeridos neste edital ensejará 

No caso de apresentação de documentação fiscal ou trabalhista fora do prazo de 
na condição de micro e 

nesta Chamada Pública serão 
consideradas inabilitadas e não poderão assinar contrato com o Fundo Municipal de 

oferta dos serviços, as empresas deverão apresentar, via única, em envelope 
ENVELOPE Nº 02 - 

que a empresa pretende realizar, bem como 
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5.1.1 Os valores cotados não devem ultrapassar 
 
 
 
VI - DA SESSÃO DE ANÁLISE DAS PROPONENTES
 
6.1 Para a análise documental, fica 
de 2022, às 09 (nove) horas
endereço já mencionado neste edital, 
lacrados com a devida documentação exigida neste 
pelos membros da Comissão Permanente de L
representantes legalmente constituídos das empresas que se fizerem presentes
6.2 A proponente poderá ser representada na
ou por procurador munido de procuração, apresentada até o início da sessão de abertura 
dos envelopes, na data constante no item 6.1
6.3 A falta de representante munido de procuração não impede a participação 
porém a empresa não poderá manifestar
6.4 A Comissão Permanente de 
documentos comprobatórios de regular
quando da celebração do contrato.
6.5 Serão habilitadas e credenciadas todas as empresas que atenderem às cláusulas da 
presente Chamada Pública, sendo que os serviços serão solicitados conforme necessidade 
e demanda do Fundo Municipal de Saúde.
6.7 O resultado desta Chamada Pública será divul
úteis após o encerramento da sessão
Municípios (DOM/SC), no site oficial do Município (www.riofortuna.sc.gov.br) e no Mural 
Público Municipal. 
 
 
 
VII - DO PRAZO RECURSAL
  
7.1 As empresas que não atenderem as exigências requeridas neste edital serão 
preliminarmente desconsideradas
apresentarem suas razões de recurso
7.2 Os recursos devem estar devidamen
habilitação, e serem entregues diretamente no setor de Licitaç
Fortuna, de segunda a sexta
recursos via e-mail ou fax. 
7.3 O recurso será apreciado
em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do protocolamento do recurso
acerca do pedido. Esta deverá ser encaminhada ao Prefeito Municipal, que poderá acatar, 
ou não, a posição da Comissão. O resultado final, após decisão do Prefeito Municipal, 
publicado no site oficial do Município
Mural Público Municipal. 
 
 
 
VIII - DA HOMOLOGAÇÃO 
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não devem ultrapassar o valor estipulado neste edital

ANÁLISE DAS PROPONENTES 

Para a análise documental, fica estabelecida a data de 22 (vinte e dois
às 09 (nove) horas, no setor de Licitações da Prefeitura de Rio Fortuna, 

endereço já mencionado neste edital, momento em que serão abertos os 
lacrados com a devida documentação exigida neste certame, submetendo

da Comissão Permanente de Licitação, e à livre aferição e ru
representantes legalmente constituídos das empresas que se fizerem presentes

nente poderá ser representada na sessão pública por seu representante legal, 
ou por procurador munido de procuração, apresentada até o início da sessão de abertura 

na data constante no item 6.1. 
A falta de representante munido de procuração não impede a participação 

não poderá manifestar-se durante a sessão. 
ermanente de Licitação poderá aceitar protocolo das certidões e 

documentos comprobatórios de regularidade, desde que a empresa entregue os originais 
celebração do contrato. 

Serão habilitadas e credenciadas todas as empresas que atenderem às cláusulas da 
, sendo que os serviços serão solicitados conforme necessidade 

e demanda do Fundo Municipal de Saúde. 
O resultado desta Chamada Pública será divulgado em até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis após o encerramento da sessão de análise das proponentes, no 
Municípios (DOM/SC), no site oficial do Município (www.riofortuna.sc.gov.br) e no Mural 

RECURSAL 

que não atenderem as exigências requeridas neste edital serão 
preliminarmente desconsideradas habilitadas e terão 05 (cinco

sentarem suas razões de recurso, a contar da data de publicação 
recursos devem estar devidamente fundamentados, limitando

entregues diretamente no setor de Licitação da Prefeitura de Rio 
Fortuna, de segunda a sexta-feira, das 07 (sete) às 13 (treze) horas.

O recurso será apreciado pela Comissão Permanente de Licitações
dias úteis, contados a partir do protocolamento do recurso

. Esta deverá ser encaminhada ao Prefeito Municipal, que poderá acatar, 
posição da Comissão. O resultado final, após decisão do Prefeito Municipal, 
no site oficial do Município, no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC) 
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o valor estipulado neste edital.  

vinte e dois) de novembro 
, no setor de Licitações da Prefeitura de Rio Fortuna, no 

momento em que serão abertos os envelopes 
submetendo-os à rubrica 

à livre aferição e rubrica dos 
representantes legalmente constituídos das empresas que se fizerem presentes. 

por seu representante legal, 
ou por procurador munido de procuração, apresentada até o início da sessão de abertura 

A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, 

poderá aceitar protocolo das certidões e 
dade, desde que a empresa entregue os originais 

Serão habilitadas e credenciadas todas as empresas que atenderem às cláusulas da 
, sendo que os serviços serão solicitados conforme necessidade 

gado em até 48 (quarenta e oito) horas 
, no Diário Oficial dos 

Municípios (DOM/SC), no site oficial do Município (www.riofortuna.sc.gov.br) e no Mural 

que não atenderem as exigências requeridas neste edital serão 
cinco) dias úteis para 

 do resultado. 
te fundamentados, limitando-se às questões de 

da Prefeitura de Rio 
feira, das 07 (sete) às 13 (treze) horas. Não serão aceitos 

icitações, que deverá emitir, 
dias úteis, contados a partir do protocolamento do recurso, sua posição 

. Esta deverá ser encaminhada ao Prefeito Municipal, que poderá acatar, 
posição da Comissão. O resultado final, após decisão do Prefeito Municipal, será 

ficial dos Municípios (DOM/SC) e no 
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8.1 Após a divulgação do resultado
esta Chamada Pública será 
posterior adjudicação, no prazo máximo
da publicação do resultado final 
 
 
 
IX - DO PREÇO 
 
9.1 Os preços serão considerados pelo valor unitário e global, expressos em moeda 
corrente nacional. 
9.2 Não serão aceitos preços cujos valores
ou excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores aos praticados pelo 
mercado.  
9.3 Os preços ofertados são fixos e invariáveis não podendo ultrapassar o preço máximo 
estipulado por este Edital no 
 
 
 
X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
As despesas decorrentes do objeto deste edital de Chamada Pública correrão por conta de 
recursos específicos consignados no orçamento do município, a saber:
 

(14) 3.3.90.39.50.00.00.00 
 
 
 
XI - DO PAGAMENTO 
 
11.1 Os pagamentos serão 
fiscal acompanhada de relatório de pacientes atendidos no período
(trinta) dias após a emissão do documento fiscal
11.2 O vencimento do pagamento
 
 
 
XII - DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DOS SERVIÇOS
 
12.1 Manter durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qua
exigidas no credenciamento.
12.2 A internação deverá ser realizada em local o mais próximo possível da residência do 
paciente, devendo favorecer a reintegração do paciente ao meio social e familiar
fragilização de seus vínculos sociais e familiares.
12.3 O regime de internação 
tratamento, e sete dias por semana.
12.4 A instituição deve propi
melhora do seu quadro patológico ou minimizando ao máximo
possibilitando o mais breve possível o seu retorno ao âmbito familiar e social
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a divulgação do resultado e decorrido todos os prazos recursais dispostos em lei, 
será encaminhada à autoridade competente para 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contatos a partir da data 
final desta.   

Os preços serão considerados pelo valor unitário e global, expressos em moeda 

Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexequíveis 
, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores aos praticados pelo 

são fixos e invariáveis não podendo ultrapassar o preço máximo 
tal no Anexo I. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do objeto deste edital de Chamada Pública correrão por conta de 
recursos específicos consignados no orçamento do município, a saber:

) 3.3.90.39.50.00.00.00 - Valor previsto: R$ 50.400,00

serão efetuados mensalmente, mediante a apresentação de nota 
acompanhada de relatório de pacientes atendidos no período, no prazo de até 30 

(trinta) dias após a emissão do documento fiscal.  
pagamento se dará sempre após o dia 10 do mês subsequente

DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DOS SERVIÇOS 

Manter durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qua
exigidas no credenciamento. 

deverá ser realizada em local o mais próximo possível da residência do 
paciente, devendo favorecer a reintegração do paciente ao meio social e familiar
fragilização de seus vínculos sociais e familiares. 

O regime de internação será de 24 horas ininterruptas durante o período de 
, e sete dias por semana. 

A instituição deve propiciar um plano terapêutico singular ao paciente buscando a 
melhora do seu quadro patológico ou minimizando ao máximo seu sofrimento psíquico
possibilitando o mais breve possível o seu retorno ao âmbito familiar e social
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e decorrido todos os prazos recursais dispostos em lei, 
encaminhada à autoridade competente para homologação e 

, contatos a partir da data 

Os preços serão considerados pelo valor unitário e global, expressos em moeda 

unitários sejam iguais a 0 (zero), inexequíveis 
, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores aos praticados pelo 

são fixos e invariáveis não podendo ultrapassar o preço máximo 

As despesas decorrentes do objeto deste edital de Chamada Pública correrão por conta de 
recursos específicos consignados no orçamento do município, a saber: 

50.400,00 

mediante a apresentação de nota 
, no prazo de até 30 

se dará sempre após o dia 10 do mês subsequente. 

Manter durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qualificação 

deverá ser realizada em local o mais próximo possível da residência do 
paciente, devendo favorecer a reintegração do paciente ao meio social e familiar e evitar a 

será de 24 horas ininterruptas durante o período de 

singular ao paciente buscando a 
seu sofrimento psíquico, 

possibilitando o mais breve possível o seu retorno ao âmbito familiar e social. 
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12.5 Garantir o acompanhamento das recomendações
medicamentos, sob critérios previamente estabelecidos, acompanhando as devidas 
prescrições, ficando a cargo da contratada
administração, dispensação, controle e guarda de medicamentos.
12.6 É responsabilidade da contratada
que apresentarem intercorrências clínicas e agravos que levem a risco de morte e também 
quando decorrentes ou associadas ao uso ou priva
12.7 O Plano Terapêutico 
paciente e seus familiares, assim como facilitar o acesso à evolução do tratamento quando 
solicitado pela contratante. 
12.8 A instituição deverá ter estrutura física e recursos humanos adequados para a 
acessibilidade e prestação de serviços caso estes pacientes, além do transtorno mental,
apresentarem necessidades especiais/
12.9 Prestar diretamente os serviços, vedada a
laboratoriais ou outro procedimento clínico
12.10 Comunicar imediatamente à contratante
fuga ou evasão. 
12.11 Atender à solicitação de internação, a cargo do Fundo Municipal de Saúde, no prazo 
máximo de 24 horas. 
12.12 Fornecer relatórios sobre o desenvolvimento do tratamento mensalmente nos casos 
de internação maiores de 30 dias e nos casos de internações em períodos inferiores a
dias, fornecer relatórios a cada sete dias
12.13 Responsabilizar-se pelo munícipe inte
judicial, incluindo a responsabilidade sobre o cartão do BPC do interno, cujo valor poderá 
ser utilizado para custear despesas do munícipe.
12.14 Devolver o cartão do BPC do munícipe imediatamente após o término de
contrato; 
 
 
 
XIII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
13.1 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do contrato;
13.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
contratada com relação ao objeto deste credenciamento
13.3 Notificar a contratada, fixando
execução do contratado; 
13.4 Comunicar imediatamente a contratada, qualquer irregularidade observada na 
execução do objeto; 
13.5 Supervisionar a execução do contrato;
13.6 Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como 
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qua
 
 
 
XIV - DO CONTRATO 
 
14.1 Todos os prestadores que cumprirem os requisitos para 
convocados para assinatura de contrato, cuja minuta segue anexa
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Garantir o acompanhamento das recomendações médicas e/ou utilização de 
medicamentos, sob critérios previamente estabelecidos, acompanhando as devidas 
prescrições, ficando a cargo da contratada a responsabilidade quanto ao fornecimento, 
administração, dispensação, controle e guarda de medicamentos. 

É responsabilidade da contratada o encaminhamento à rede de saúde, das pessoas 
que apresentarem intercorrências clínicas e agravos que levem a risco de morte e também 

decorrentes ou associadas ao uso ou privação de SPA (substâncias 
 deverá estar disponível para visualização da contratante, 

seus familiares, assim como facilitar o acesso à evolução do tratamento quando 

A instituição deverá ter estrutura física e recursos humanos adequados para a 
e prestação de serviços caso estes pacientes, além do transtorno mental,

apresentarem necessidades especiais/dependência física. 
Prestar diretamente os serviços, vedada a terceirização, salvo no caso de exames 

ou outro procedimento clínico subsidiário à terapêutica adotada.
nicar imediatamente à contratante e à família do paciente eventual cas

Atender à solicitação de internação, a cargo do Fundo Municipal de Saúde, no prazo 

Fornecer relatórios sobre o desenvolvimento do tratamento mensalmente nos casos 
de internação maiores de 30 dias e nos casos de internações em períodos inferiores a

cada sete dias. 
se pelo munícipe internado em residência terapêutica por ordem 

judicial, incluindo a responsabilidade sobre o cartão do BPC do interno, cujo valor poderá 
ra custear despesas do munícipe. 

Devolver o cartão do BPC do munícipe imediatamente após o término de

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do contrato;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

ao objeto deste credenciamento; 
Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na 

Comunicar imediatamente a contratada, qualquer irregularidade observada na 

Supervisionar a execução do contrato; 
Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Todos os prestadores que cumprirem os requisitos para esta Chamada Pública s
para assinatura de contrato, cuja minuta segue anexa (Anexo I
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médicas e/ou utilização de 
medicamentos, sob critérios previamente estabelecidos, acompanhando as devidas 

a responsabilidade quanto ao fornecimento, 

o encaminhamento à rede de saúde, das pessoas 
que apresentarem intercorrências clínicas e agravos que levem a risco de morte e também 

ção de SPA (substâncias psicoativas). 
deverá estar disponível para visualização da contratante, 

seus familiares, assim como facilitar o acesso à evolução do tratamento quando 

A instituição deverá ter estrutura física e recursos humanos adequados para a 
e prestação de serviços caso estes pacientes, além do transtorno mental, 

terceirização, salvo no caso de exames 
adotada. 

do paciente eventual caso de 

Atender à solicitação de internação, a cargo do Fundo Municipal de Saúde, no prazo 

Fornecer relatórios sobre o desenvolvimento do tratamento mensalmente nos casos 
de internação maiores de 30 dias e nos casos de internações em períodos inferiores a 30 

rnado em residência terapêutica por ordem 
judicial, incluindo a responsabilidade sobre o cartão do BPC do interno, cujo valor poderá 

Devolver o cartão do BPC do munícipe imediatamente após o término deste 

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do contrato; 
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

prazo para corrigir irregularidades observadas na 

Comunicar imediatamente a contratada, qualquer irregularidade observada na 

Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como 
lificação exigidas na licitação. 

esta Chamada Pública serão 
Anexo II), contudo, o 
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encaminhamento da Ordem de Serviço
FMS. 
14.2 No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador
selecionado, deverá ser assinado Termo de Desistência.
 
 
 
XV - DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO
 
15.1 São motivos para descredenciamento d
15.1.1 Falta de manutenção dos documentos de habilitação, quando exigido, nos termos 
deste instrumento; 
15.1.2 A prática de ato irregular ou a omissão na prestação do serviço conforme o 
estabelecido neste edital; 
15.1.3 Cobrança extra do serviço;
15.1.4 Avaliação insuficiente 
 
 
 
XVI - DA INEXECUÇÃO E DA RE
 
16.1 Os contratos decorrentes do presente edital poderão ser rescindidos, independente de 
qualquer notificação judicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos motivos 
numerados no artigo 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
 
 
 
XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
17.1 A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável 
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, na suspensão
licitações e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de até 02 (dois) 
anos e multa de até 20% (vinte por cento) d
 
 
 
XVIII - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
 
18.1 Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão 
envelopes, devendo a Administração
dias úteis. 
18.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação. 
18.3 Não sendo feito nesse prazo, pressupõe
claros e precisos para permitir a apresentação da proposta, não cabendo à proponente 
direito a qualquer reclamação posterior.
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aminhamento da Ordem de Serviço dependerá da necessidade e conveniência do

No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador
r assinado Termo de Desistência. 

DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO 

São motivos para descredenciamento do prestador credenciado: 
Falta de manutenção dos documentos de habilitação, quando exigido, nos termos 

A prática de ato irregular ou a omissão na prestação do serviço conforme o 

rança extra do serviço; 
Avaliação insuficiente pelos usuários do serviço. 

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

Os contratos decorrentes do presente edital poderão ser rescindidos, independente de 
notificação judicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos motivos 

numerados no artigo 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável 
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, na suspensão temporária de participação em 
icitações e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de até 02 (dois) 
anos e multa de até 20% (vinte por cento) do valor contratado.  

DO EDITAL 

Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações, ou impugnar este edital até 
) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão 

a Administração,  julgar e responder sobre a petição em até 03 (três) 

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos são suficientemente 
claros e precisos para permitir a apresentação da proposta, não cabendo à proponente 
direito a qualquer reclamação posterior. 
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da necessidade e conveniência do 

No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador  

 
Falta de manutenção dos documentos de habilitação, quando exigido, nos termos 

A prática de ato irregular ou a omissão na prestação do serviço conforme o 

Os contratos decorrentes do presente edital poderão ser rescindidos, independente de 
notificação judicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos motivos 

A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades 
temporária de participação em 

icitações e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de até 02 (dois) 

, ou impugnar este edital até 
) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão de abertura dos 

der sobre a petição em até 03 (três) 

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

se que os elementos são suficientemente 
claros e precisos para permitir a apresentação da proposta, não cabendo à proponente 
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XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
19.1 A presente Chamada Pública
decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou 
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida 
justificação. 
19.2 Nenhuma indenização será devida aos 
apresentação de documentos relativos ao presente certame.
19.3 A Comissão Permanente de Licitação
especificações técnicas e demais esclarecimentos 
arguidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores 
para a entrega dos envelopes.
19.4 Os prestadores interessados
Licitações, estando a CPL disponível
(sete) às 13 (treze) horas, na sede da PREFEITURA, situada na Avenida Sete de 
Setembro, 1.175, Centro, nesta cidade, fone: (48) 3653
19.5 Fazem parte deste edital os seguintes anexos: 1) Anexo I 
Anexo II – Minuta de Contrato; 3) Anexo III 
Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88
Impeditivo; 5) Anexo V – Declaração de que não possui servidor público da ativa
VI – Declaração de aceite das condições do Edital de Chamada Pública 001/20
Anexo VII – Termo de Referência.
19.6 No caso de não haver expediente para a data 
envelopes contendo os documentos de habilitação e
primeiro dia útil, após aquela data
19.7 Nos pontos em que este edital for omisso, 
e demais legislações em vigor.
19.8 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica 
eleito o foro da cidade de Braço do Norte/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
O presente edital será publicado, em resumo, no MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO FORTUNA e no Diário Oficial dos Municípios 
disponibilizado, na íntegra, no site oficial do Município e na sede desta municipalida
 
 
Rio Fortuna/SC, 06 de outubro
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Pública poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou 
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida 

ndenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentos relativos ao presente certame. 

omissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas concernentes às 
especificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto deste edital
arguidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores ao prazo final fixado neste edital 

envelopes. 
Os prestadores interessados poderão examinar e retirar o presente edital no Setor de 

a CPL disponível para atendimento de segunda a sexta
(sete) às 13 (treze) horas, na sede da PREFEITURA, situada na Avenida Sete de 
Setembro, 1.175, Centro, nesta cidade, fone: (48) 3653-1122. 

Fazem parte deste edital os seguintes anexos: 1) Anexo I – Descritivo do item
Minuta de Contrato; 3) Anexo III – Declaração de Cumprimento do Disposto no 

Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; 4) Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fato 
Declaração de que não possui servidor público da ativa

Declaração de aceite das condições do Edital de Chamada Pública 001/20
Termo de Referência. 

No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos 
envelopes contendo os documentos de habilitação e oferta de serviços 
primeiro dia útil, após aquela data, nos mesmos horários estabelecidos neste edital

Nos pontos em que este edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93 
e demais legislações em vigor. 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica 
eleito o foro da cidade de Braço do Norte/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

O presente edital será publicado, em resumo, no MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 
no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

disponibilizado, na íntegra, no site oficial do Município e na sede desta municipalida

outubro de 2022. 

 
 

sfinge Online (TCE/SC), na data de 07/10/2022
Código de Registro de Informação:32FD6D876CE8165571289EB32D3DD4F9D476EF02
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poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou 
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida 

pela elaboração e/ou 

dirimirá as dúvidas concernentes às 
objeto deste edital, desde que 

ao prazo final fixado neste edital 

poderão examinar e retirar o presente edital no Setor de 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 07 

(sete) às 13 (treze) horas, na sede da PREFEITURA, situada na Avenida Sete de 

Descritivo do item; 2) 
Declaração de Cumprimento do Disposto no 

Declaração de Inexistência de Fato 
Declaração de que não possui servidor público da ativa; 6) Anexo 

Declaração de aceite das condições do Edital de Chamada Pública 001/2022; e 7) 

fixada, a entrega e abertura dos 
oferta de serviços realizar-se-á no 

mesmos horários estabelecidos neste edital. 
prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica 
eleito o foro da cidade de Braço do Norte/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

O presente edital será publicado, em resumo, no MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DOM/SC. Também será 

disponibilizado, na íntegra, no site oficial do Município e na sede desta municipalidade. 

/2022. 
32FD6D876CE8165571289EB32D3DD4F9D476EF02 
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Item Descrição do item

1 

Internação de munícipe 
sexos) em residência terapêutica 
para tratamento de transtornos 
mentais.  
Deverão ser aceito homens e 
mulheres em idade adulta, 
adolescentes e idosos. 
disponibilizadas alimentação 
completa e medicação necessária ao 
tratamento durante o período de 
internação determinado pelo médico. 
Deverá ser disponibilizado serviço de 
hotelaria (roupa de cama, mesa e 
banho). A clínica deverá ter equipe 
mínima multiprofissional com médico 
psiquiatra, psicólogo, assisten
social, terapeuta ocupacional e 
equipe de enfermagem 24 horas. 

Valor Total...........................................................................................: R$ 
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ANEXO I 
 

DESCRITIVO DO ITEM 

Descrição do item Qtd. Unidade Marca 

Valor Unit.

INTERNA

(em R$)
Internação de munícipe (ambos os 

em residência terapêutica 
para tratamento de transtornos 

Deverão ser aceito homens e 
mulheres em idade adulta, 
adolescentes e idosos. Deverão ser 
disponibilizadas alimentação 
completa e medicação necessária ao 
tratamento durante o período de 
internação determinado pelo médico. 
Deverá ser disponibilizado serviço de 
hotelaria (roupa de cama, mesa e 

A clínica deverá ter equipe 
a multiprofissional com médico 

psiquiatra, psicólogo, assistente 
social, terapeuta ocupacional e 
equipe de enfermagem 24 horas.  

12 Meses Serviço 4.200,00

Valor Total...........................................................................................: R$ 
(cinquenta mil, quatrocentos 

 
 
 
 
 
 

NERI VANDRESEN 
Prefeito Municipal 
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Valor Unit. 
POR 

INTERNA
ÇÃO 

(em R$) 

Valor Total 
(em R$) 

4.200,00 50.400,00 

Valor Total...........................................................................................: R$ 50.400,00 
, quatrocentos reais) 
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CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA
Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 
11.375.809/0001-14, sito na Rua Bernardo Hemkemeier, 290, Rio Fortuna/SC, 88760
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Neri Vandresen, CPF nº 560.121.019
53. 
 
 
CONTRATADO: ................................................
 
 
 
 

Cláusula Primeira 
 
1ª. O presente contrato tem por objeto a 
TERAPÊUTICA CONFORME
conforme especificações abaixo:

 

 Item Descrição do item

1 

Internação de munícipe (ambos os 
sexos) em residência terapêutica para 
tratamento de transtornos mentais. 
Deverão ser aceito homens e 
mulheres em idade adulta, 
adolescentes e idosos. Deverão ser 
disponibilizadas alimentação completa 
e medicação necessária ao tratamento 
durante o período de internação 
determinado pelo médico. Deverá ser 
disponibilizado serviço de hotelaria 
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ANEXO II 

CONTRATO Nº ......./202X 
(de ...... de ............. de 202x) 

 
 

Termo de contrato de prestação de serviço de 
internação de munícipe em residência 
terapêutica, discriminado no Processo Licitatório 
do Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna, 
sob nº 009/2022, Chamada Pública
001/2022, que fazem entre 
Fortuna e a empresa .....................................

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 

14, sito na Rua Bernardo Hemkemeier, 290, Rio Fortuna/SC, 88760
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Neri Vandresen, CPF nº 560.121.019

................................................ 

Cláusula Primeira - DO OBJETO E PREÇO UNITÁRIO

tem por objeto a INTERNAÇÃO DE MUNÍCIPE EM RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA CONFORME AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº ....................
conforme especificações abaixo: 

Descrição do item Qtd. UND Marca 

Valor Unit. 

INTERNA

(em R$)
Internação de munícipe (ambos os 
sexos) em residência terapêutica para 
tratamento de transtornos mentais.  
Deverão ser aceito homens e 
mulheres em idade adulta, 
adolescentes e idosos. Deverão ser 
disponibilizadas alimentação completa 
e medicação necessária ao tratamento 
durante o período de internação 
determinado pelo médico. Deverá ser 

de hotelaria 

 Meses  

Proc. Licitatório nº 009/2022 

de prestação de serviço de 
internação de munícipe em residência 

no Processo Licitatório 
do Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna, 

, Chamada Pública nº 
entre si o Município de Rio 
...................................... 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA, Estado de Santa 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 

14, sito na Rua Bernardo Hemkemeier, 290, Rio Fortuna/SC, 88760-000, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Neri Vandresen, CPF nº 560.121.019-

DO OBJETO E PREÇO UNITÁRIO 

PE EM RESIDÊNCIA 
................................., 

Valor Unit. 
POR 

INTERNA
ÇÃO 

(em R$) 

Valor Total 
(em R$) 
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(roupa de cama, mesa e banho). A 
clínica deverá ter equipe mínima 
multiprofissional com médico 
psiquiatra, psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional e equipe de 
enfermagem 24 horas. 

Valor Total...........................................................................................: R$  ......................

 

§ 1º A prestação dos serviços deverá ser iniciada logo após a assinatura do 
um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da AF (autorização de 
fornecimento); 

§ 2º O interno ficará sob total responsabilidade do Contratado, que deverá oferecer boas 
acomodações, alimentação, acompanhamento médico e psiquiátric
necessário para oferecer estadia digna ao munícipe, podendo inclusive, fazer uso do BPC 
do interno para cobrir tais despesas.
   

Cláusula Segunda 
 
2ª. Dá-se a este Contrato o valor global de 
que os pagamentos somente serão
o dia 10 do mês subsequente.
§ 1º. O pagamento será efetuado na praça do CONTRATANTE, mediante cheque no
e cruzado, ou depositado em conta bancária indicada pelo CONTRATADO.

§ 3º. A Nota Fiscal/Fatura será emitida, pelo CONTRATADO, em nome do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA/SC, com citação do CNPJ/MF e do endereço 
desta. 

 

Cláusula Terceira 
 
3ª. São obrigações do CONTRATADO:
a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Administração;
b) Assumir inteira responsabilidade sob a execução plena do objeto do Contrato, de acordo 
com as especificações constantes da proposta apresentada e todas a
edital de Chamada Pública
Municipal de Saúde; 
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da prestação dos serviços, salvo quando o defeito for
provocado por caso fortuito ou de força maior; 
d) Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração CONTRATANTE, edital 
convocatório de licitação, contrato firmado e leis civis pátrias;
e) Responder, civil e penalmente, por quaisquer 
ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados diretamente pelo CONTRATADO ou pela 
omissão ou inadequada prestação de serviços, especificados na Cláusula Primeira deste 
contrato; 
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(roupa de cama, mesa e banho). A 
clínica deverá ter equipe mínima 
multiprofissional com médico 
psiquiatra, psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional e equipe de 

 
...........................................................................................: R$  ......................

(.....................................................)

A prestação dos serviços deverá ser iniciada logo após a assinatura do 
um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da AF (autorização de 

O interno ficará sob total responsabilidade do Contratado, que deverá oferecer boas 
acomodações, alimentação, acompanhamento médico e psiquiátrico e tudo mais o que for 

oferecer estadia digna ao munícipe, podendo inclusive, fazer uso do BPC 
do interno para cobrir tais despesas. 

 
Cláusula Segunda – DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO

se a este Contrato o valor global de ................................................................
que os pagamentos somente serão efetuados mensalmente, com vencimento sempre após 
o dia 10 do mês subsequente. 

O pagamento será efetuado na praça do CONTRATANTE, mediante cheque no
e cruzado, ou depositado em conta bancária indicada pelo CONTRATADO.

Nota Fiscal/Fatura será emitida, pelo CONTRATADO, em nome do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA/SC, com citação do CNPJ/MF e do endereço 

 
Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO: 
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e 

expressa anuência da Administração; 
Assumir inteira responsabilidade sob a execução plena do objeto do Contrato, de acordo 

com as especificações constantes da proposta apresentada e todas a
Chamada Pública nº 001/2022, Processo Licitatório nº 00

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da prestação dos serviços, salvo quando o defeito for
provocado por caso fortuito ou de força maior;  

Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração CONTRATANTE, edital 
convocatório de licitação, contrato firmado e leis civis pátrias; 

Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados 
ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados diretamente pelo CONTRATADO ou pela 
omissão ou inadequada prestação de serviços, especificados na Cláusula Primeira deste 

Proc. Licitatório nº 009/2022 

...........................................................................................: R$  ...................... 
(.....................................................) 

A prestação dos serviços deverá ser iniciada logo após a assinatura do contrato, em 
um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da AF (autorização de 

O interno ficará sob total responsabilidade do Contratado, que deverá oferecer boas 
o e tudo mais o que for 

oferecer estadia digna ao munícipe, podendo inclusive, fazer uso do BPC 

DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 

.............................................................., sendo 
com vencimento sempre após 

O pagamento será efetuado na praça do CONTRATANTE, mediante cheque nominal 
e cruzado, ou depositado em conta bancária indicada pelo CONTRATADO. 

Nota Fiscal/Fatura será emitida, pelo CONTRATADO, em nome do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA/SC, com citação do CNPJ/MF e do endereço 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e 

Assumir inteira responsabilidade sob a execução plena do objeto do Contrato, de acordo 
com as especificações constantes da proposta apresentada e todas as disposições do 

/2022, Processo Licitatório nº 009/2022 do Fundo 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da prestação dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 

Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração CONTRATANTE, edital 

danos materiais ou pessoais ocasionados 
ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados diretamente pelo CONTRATADO ou pela 
omissão ou inadequada prestação de serviços, especificados na Cláusula Primeira deste 
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f) Responder por todos os encargos civis
sobre os serviços prestados;
g) Responsabilizar-se pelo munícipe internado em residência terapêutica por ordem 
judicial, incluindo a responsabilidade sobre o cartão do BPC do interno, cujo valor poderá 
ser utilizado para custear despesas do munícipe;
h) Devolver o cartão do BPC do munícipe imediatamente após o término deste contrato;
i) Lançar, mensalmente, nota fiscal com especificação dos serviços prestados.
 
 

Cláusula Quarta 

 
4ª. São obrigações do CONTRATANTE:
a) Garantir ao CONTRATADO documentos, informações e esclarecimentos necessários à 
execução do contrato; 
b) Efetuar os pagamentos mensais dos serviços prestados, no prazo ajustado;
c) Exercer ampla e irrestrita fisc
acordo com as regras do art. 67, 68, 73, inciso I, §§ 2º e 3º, e 76, da Lei 8.666/93.

 
 

Cláusula Quinta 
 
5ª. O CONTRATANTE, para atender os dispêndios decorrentes com a 
contrato, alocará recursos em seu orçamento próprio, discriminados pelos seguintes 
elementos: 
 

(14) 3.3.90.39.5

 
6ª. O presente Contrato é celebrado por prazo determinado, tendo início na data de sua 
assinatura, com vigência até 
da Lei, de acordo com art. 57, I

Cláusula Sétima 
 
7ª. Os valores previstos neste instrumento não sofrerão alterações, salvo em casos de 
necessidade de reequilíbrio contratual, consoante previsão do artigo 65, inciso II, alínea 
"d", da Lei nº 8.666/1993, devidamente comprovados e 
 
Parágrafo Único. Em caso de prorrogação de vigência, poderá ser concedido o reajuste 
legal pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidos), obedecendo às disposições 
previstas no artigo 2º, § 1º, e no artigo 3º, § 1º, d
 
 

Cláusula Oitava 
 
8ª. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 
contratado, o CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar ao 
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Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna 

Chamada Pública nº 001/2022 – Proc. Licitatório nº 009/2022

Responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir 
sobre os serviços prestados; 

se pelo munícipe internado em residência terapêutica por ordem 
judicial, incluindo a responsabilidade sobre o cartão do BPC do interno, cujo valor poderá 
er utilizado para custear despesas do munícipe; 

Devolver o cartão do BPC do munícipe imediatamente após o término deste contrato;
Lançar, mensalmente, nota fiscal com especificação dos serviços prestados.

Cláusula Quarta – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 

São obrigações do CONTRATANTE: 
Garantir ao CONTRATADO documentos, informações e esclarecimentos necessários à 

Efetuar os pagamentos mensais dos serviços prestados, no prazo ajustado;
Exercer ampla e irrestrita fiscalização dos serviços realizados pelo CONTRATADO, de 

acordo com as regras do art. 67, 68, 73, inciso I, §§ 2º e 3º, e 76, da Lei 8.666/93.

Cláusula Quinta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O CONTRATANTE, para atender os dispêndios decorrentes com a 
alocará recursos em seu orçamento próprio, discriminados pelos seguintes 

(14) 3.3.90.39.50.00.00.00 - Valor: R$ ............... 
 
 

Cláusula Sexta – DO PRAZO 

O presente Contrato é celebrado por prazo determinado, tendo início na data de sua 
até 31 de dezembro de 202X, podendo ser prorrogado na forma 

da Lei, de acordo com art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 

Cláusula Sétima - DA FORMA DE REAJUSTE 

Os valores previstos neste instrumento não sofrerão alterações, salvo em casos de 
necessidade de reequilíbrio contratual, consoante previsão do artigo 65, inciso II, alínea 
"d", da Lei nº 8.666/1993, devidamente comprovados e cumpridos os requisitos legais.

Em caso de prorrogação de vigência, poderá ser concedido o reajuste 
legal pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidos), obedecendo às disposições 

§ 1º, e no artigo 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001. 

Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 
contratado, o CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar ao 

Proc. Licitatório nº 009/2022 

, administrativos e tributários que venham a incidir 

se pelo munícipe internado em residência terapêutica por ordem 
judicial, incluindo a responsabilidade sobre o cartão do BPC do interno, cujo valor poderá 

Devolver o cartão do BPC do munícipe imediatamente após o término deste contrato; 
Lançar, mensalmente, nota fiscal com especificação dos serviços prestados. 

ANTE 

Garantir ao CONTRATADO documentos, informações e esclarecimentos necessários à 

Efetuar os pagamentos mensais dos serviços prestados, no prazo ajustado; 
alização dos serviços realizados pelo CONTRATADO, de 

acordo com as regras do art. 67, 68, 73, inciso I, §§ 2º e 3º, e 76, da Lei 8.666/93. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O CONTRATANTE, para atender os dispêndios decorrentes com a execução deste 
alocará recursos em seu orçamento próprio, discriminados pelos seguintes 

 

O presente Contrato é celebrado por prazo determinado, tendo início na data de sua 
, podendo ser prorrogado na forma 

 

Os valores previstos neste instrumento não sofrerão alterações, salvo em casos de 
necessidade de reequilíbrio contratual, consoante previsão do artigo 65, inciso II, alínea 

cumpridos os requisitos legais. 

Em caso de prorrogação de vigência, poderá ser concedido o reajuste 
legal pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidos), obedecendo às disposições 

 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 
contratado, o CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar ao 
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CONTRATADO, segundo a extensão 
o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
I - Advertência, por escrito; 
II – Multa; 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

§ 1º. Será aplicada multa de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso na 
execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, 
devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando o 
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, 
aplicando-se na hipótese de res
prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

§ 2º. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
rescisão contratual por inexecução total do contrato, cara
reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta 
dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro.

§ 3º. O valor correspondente a qualquer multa aplicada ao CONTRATADO, respeitado o 
princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 
(dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA/SC, ficando o CONTRATADO 
obrigado a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do 
depósito efetuado. 

§ 4º. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 
mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 
(sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado 
judicialmente. 

§ 5º. No caso de o CONTRATADO ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, 
ao CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do 
crédito. 

§ 6º. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente de
CONTRATADO responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.

§ 7º. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá o 
CONTRATADO de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das 
infrações cometidas junto ao CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir 
perdas e danos. 

 
 

 
9ª. O contrato poderá ser rescindido antecipadamente nos seguintes casos:
a) Não cumprimento de quaisquer cláusulas desse contrato;
b) Cumprimento irregular das cláusulas desse contrato;
c) Lentidão de seu cumprimento;
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CONTRATADO, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado 
o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
istração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Será aplicada multa de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso na 
s, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, 

devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando o 
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, 

se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando
reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta 
dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro. 

valor correspondente a qualquer multa aplicada ao CONTRATADO, respeitado o 
princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 
(dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA/SC, ficando o CONTRATADO 
obrigado a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do 

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
ido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 

mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 
(sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado 

No caso de o CONTRATADO ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, 
ao CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do 

Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente de
CONTRATADO responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.

As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá o 
CONTRATADO de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das 

ções cometidas junto ao CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir 

Cláusula Nona - DA RESCISÃO 

O contrato poderá ser rescindido antecipadamente nos seguintes casos:
a) Não cumprimento de quaisquer cláusulas desse contrato; 

Cumprimento irregular das cláusulas desse contrato; 
c) Lentidão de seu cumprimento; 

Proc. Licitatório nº 009/2022 

da falta ensejada, as seguintes sanções, observado 

Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
istração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Será aplicada multa de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso na 
s, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, 

devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando o 
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, 

cisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem 

Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
cterizando-se quando houver 

reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% 
(cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta 

valor correspondente a qualquer multa aplicada ao CONTRATADO, respeitado o 
princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 
(dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA/SC, ficando o CONTRATADO 
obrigado a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do 

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
ido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 

mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 
(sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado 

No caso de o CONTRATADO ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, 
ao CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do 

Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, o 
CONTRATADO responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá o 
CONTRATADO de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das 

ções cometidas junto ao CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir 

O contrato poderá ser rescindido antecipadamente nos seguintes casos: 
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d) Prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira em condições diversas da 
apresentada na proposta do Processo Licitatório nº 00
nº 001/2022, do Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna.

§ 1º. Em caso de ocorrência de fatos dolosos ou culposos supervenientes envolvendo o 
CONTRATADO, o Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna poderá anular ou revogar o 
processo licitatório, no todo ou em 
em conta o interesse público, nos termos da Lei, sempre fundamentalmente e após 
processo regular, sem decorrer direito à indenização.

§ 2º. A rescisão contratual será precedida de notificação extraju
dos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93.
 
 

Cláusula Décima 
 
10ª. Fica, expressamente, autorizado o tratamento de uso de dados pessoais de que trata 
a Lei Geral de Proteção de Dados do(a) CONTRATADO(a), para fins únicos e exclusivos 
que decorrem da Lei da Transparência e da Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/1993, qu
regem a presente contratação pública.
 
 

Cláusula Décima Primeira 
 
11ª. Para dirimir qualquer dúvida decorrente da execução do presente contrato, fica eleito o 
Foro da Comarca de Braço do Norte/SC.
 
 

Cláusula Décima Segunda 
 
12ª. É facultada ao CONTRATANTE, durante a validade do contrato de prestação de 
serviços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar o processo 
ou a averiguar fatos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que dev
constar no processo licitatório.

 

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/93 e, na lacuna também desta, 
pelas disposições do Código Civil Brasileiro.

 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 03 
vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que, de todos os atos, 
têm conhecimento. 

 
Rio Fortuna/SC, ......... de .....................
 
 
 
NERI VANDRESEN   
Prefeito Municipal   
Contratante 
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d) Prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira em condições diversas da 
apresentada na proposta do Processo Licitatório nº 009/2022, Edital de 

/2022, do Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna. 

Em caso de ocorrência de fatos dolosos ou culposos supervenientes envolvendo o 
CONTRATADO, o Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna poderá anular ou revogar o 
processo licitatório, no todo ou em parte, inclusive após assinatura do contrato, levando
em conta o interesse público, nos termos da Lei, sempre fundamentalmente e após 
processo regular, sem decorrer direito à indenização. 

A rescisão contratual será precedida de notificação extrajudicial, seguindo as regras 
dos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93. 

Cláusula Décima – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Fica, expressamente, autorizado o tratamento de uso de dados pessoais de que trata 
a Lei Geral de Proteção de Dados do(a) CONTRATADO(a), para fins únicos e exclusivos 
que decorrem da Lei da Transparência e da Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/1993, qu
regem a presente contratação pública. 

Cláusula Décima Primeira - DO FORO 

Para dirimir qualquer dúvida decorrente da execução do presente contrato, fica eleito o 
Comarca de Braço do Norte/SC. 

Cláusula Décima Segunda - DAS DISPOSIÇÕES GER

É facultada ao CONTRATANTE, durante a validade do contrato de prestação de 
serviços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar o processo 
ou a averiguar fatos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que dev

licitatório. 

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/93 e, na lacuna também desta, 
pelas disposições do Código Civil Brasileiro. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 03 
vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que, de todos os atos, 

..................... de 202X. 

    _______________________
    Contratado 

Proc. Licitatório nº 009/2022 

d) Prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira em condições diversas da 
/2022, Edital de Chamada Pública 

Em caso de ocorrência de fatos dolosos ou culposos supervenientes envolvendo o 
CONTRATADO, o Fundo Municipal de Saúde de Rio Fortuna poderá anular ou revogar o 

parte, inclusive após assinatura do contrato, levando-se 
em conta o interesse público, nos termos da Lei, sempre fundamentalmente e após 

dicial, seguindo as regras 

DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

Fica, expressamente, autorizado o tratamento de uso de dados pessoais de que trata 
a Lei Geral de Proteção de Dados do(a) CONTRATADO(a), para fins únicos e exclusivos 
que decorrem da Lei da Transparência e da Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/1993, que 

Para dirimir qualquer dúvida decorrente da execução do presente contrato, fica eleito o 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

É facultada ao CONTRATANTE, durante a validade do contrato de prestação de 
serviços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar o processo 
ou a averiguar fatos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/93 e, na lacuna também desta, 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que, de todos os atos, 

_______________________ 
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_________________________
Nome:     
CPF:     
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TESTEMUNHAS: 
 

_________________________    _______________________
    Nome: 
    CPF: 
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_______________________ 
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RAZÃO SOCIAL: ......................................................................................

CNPJ: ..........................................................

ENDEREÇO: ...................................................................................................................

 
 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
 
 

Para fins de participação n

de Saúde de Rio Fortuna, e em cumprimento com o que determina o art. 27, inciso V, 

da Lei 8.666/93, declaramos para todos os fins de direito, qu

possui empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais 

insalubres ou perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
 
 
 
 
...................................., ........... de ........................... de ..............
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________
Carimbo da empresa e/ou 

devidamente identificada d
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ANEXO III 

: ......................................................................................

.......................................................... 

ENDEREÇO: ...................................................................................................................

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Para fins de participação na Chamada Pública nº 001/2022, do 

Rio Fortuna, e em cumprimento com o que determina o art. 27, inciso V, 

da Lei 8.666/93, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não 

possui empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais 

insalubres ou perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

...................................., ........... de ........................... de .............. 

_______________________________________________________
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura

devidamente identificada do representante legal da empresa participante
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: ...................................................................................... 

ENDEREÇO: .................................................................................................................... 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

, do Fundo Municipal 

Rio Fortuna, e em cumprimento com o que determina o art. 27, inciso V, 

e a nossa empresa não 

possui empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais 

insalubres ou perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

_______________________________________________________ 
identificação gráfica e assinatura 

o representante legal da empresa participante 
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RAZÃO SOCIAL: ......................................................................................

CNPJ: ................................................................

ENDEREÇO: ...................................................................................................................

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
 
 
 

Para fins de participação no Edital de Chamada Pública nº 001/20

Municipal de Saúde de Rio Fortuna, declaramos para todos os fins de direito, que a 

nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão 

público, Federal, Estadual ou 

Federal nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98.

 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
 
 
 
...................................., ........... de 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura

devidamente identificada do representante legal da empresa participante
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ANEXO IV 

: ......................................................................................

................................................................ 

ENDEREÇO: ...................................................................................................................

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

e participação no Edital de Chamada Pública nº 001/20

Municipal de Saúde de Rio Fortuna, declaramos para todos os fins de direito, que a 

nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão 

público, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 32 - 

Federal nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

...................................., ........... de ........................... de .............. 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura

devidamente identificada do representante legal da empresa participante
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: ...................................................................................... 

ENDEREÇO: ..................................................................................................................... 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

e participação no Edital de Chamada Pública nº 001/2021, do Fundo 

Municipal de Saúde de Rio Fortuna, declaramos para todos os fins de direito, que a 

nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão 

Parágrafo 2º, da Lei 

_______________________________________________________ 
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura 

devidamente identificada do representante legal da empresa participante 
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DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR 

 
 
 
A empresa .................................................................

direito privado, inscrita no CNPJ n

................................................

por meio de seu representante

DECLARA, em atendimento à vedação disposta no 

possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista, 

PÚBLICA Nº 001/2022, que trata do

saúde para internações de pacientes femininos e masculinos, adultos e/ou 

adolescentes, para o tratamento de transtornos mentais, em regime de 

a finalidade de cumprir ordens de sentenças judiciais

  

 

 
 

...................................., ........... de ........................... de ..............
 
 
 
 
 

_______________________________________________________
Carimbo da empresa

devidamente identificada do representante legal da empresa participante
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR 
PÚBLICO DA ATIVA 

..........................................................................................

direito privado, inscrita no CNPJ nº ........................................................

.....................................................................................................

por meio de seu representante legal, Sr(a). ...............................................

em atendimento à vedação disposta no art. 9º da Lei 8.666/93

possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

de sociedade de economia mista, nos termos do EDITAL DE CHAMADA 

, que trata do credenciamento de clínicas e/ou instituições de 

saúde para internações de pacientes femininos e masculinos, adultos e/ou 

para o tratamento de transtornos mentais, em regime de 

a finalidade de cumprir ordens de sentenças judiciais. 

...................................., ........... de ........................... de ..............

 
 

_______________________________________________________
da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura

devidamente identificada do representante legal da empresa participante
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DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR 

............., pessoa jurídica de 

..............., sediada na 

......................................................................................., 

............................................, 

art. 9º da Lei 8.666/93, que não 

possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

EDITAL DE CHAMADA 

credenciamento de clínicas e/ou instituições de 

saúde para internações de pacientes femininos e masculinos, adultos e/ou 

para o tratamento de transtornos mentais, em regime de residência, com 

...................................., ........... de ........................... de .............. 

_______________________________________________________ 
e/ou identificação gráfica e assinatura 

devidamente identificada do representante legal da empresa participante 
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DECLARAÇÃO DE ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA DO FMS Nº 001/20

 
 
 
A empresa ..............................................................................., pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na .......................................................................................................,

município de ..................................., inscrita no CNPJ nº ................................................, 

por meio de seu representante legal, abaixo firmado, vem declarar que possui pleno 

conhecimento e manifestar inteira concordância com todos os termo

CHAMADA PÚBLICA N°001/20

instituições de saúde para internações de pacientes femininos e masculinos, adultos 

e/ou adolescentes, para o tratamento de transtornos mentais, em regime de residência

com a finalidade de cumprir ordens de sentenças judiciais

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando

se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que 

fornecerá quaisquer info

Permanente de Licitações. 

 
 
 

...................................., ........... de ........................... de ..............
 
 
 
 
 

_______________________________________________________
Carimbo da 

devidamente identificada do representante legal da empresa participante
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL
CHAMADA PÚBLICA DO FMS Nº 001/2022

A empresa ..............................................................................., pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na .......................................................................................................,

..................................., inscrita no CNPJ nº ................................................, 

por meio de seu representante legal, abaixo firmado, vem declarar que possui pleno 

conhecimento e manifestar inteira concordância com todos os termo

CHAMADA PÚBLICA N°001/2022, que trata do credenciamento de clínicas e/ou 

instituições de saúde para internações de pacientes femininos e masculinos, adultos 

e/ou adolescentes, para o tratamento de transtornos mentais, em regime de residência

cumprir ordens de sentenças judiciais

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando

se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que 

fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão 

 

...................................., ........... de ........................... de ..............

 
 

_______________________________________________________
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura

devidamente identificada do representante legal da empresa participante
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A empresa ..............................................................................., pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na ......................................................................................................., 

..................................., inscrita no CNPJ nº ................................................, 

por meio de seu representante legal, abaixo firmado, vem declarar que possui pleno 

conhecimento e manifestar inteira concordância com todos os termos do EDITAL DE 

que trata do credenciamento de clínicas e/ou 

instituições de saúde para internações de pacientes femininos e masculinos, adultos 

e/ou adolescentes, para o tratamento de transtornos mentais, em regime de residência, 

cumprir ordens de sentenças judiciais, assumindo a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-

se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que 

rmações complementares solicitadas pela Comissão 

...................................., ........... de ........................... de .............. 

_______________________________________________________ 
empresa e/ou identificação gráfica e assinatura 

devidamente identificada do representante legal da empresa participante 
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EDITAL DE CHAMADA 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0

 
 
 
1 DO OBJETO 
1.1 A presente Chamada Pública tem por objeto o credenciamento 
instituições de saúde para internações de pacientes femininos e masculinos, adultos 
e/ou adolescentes, para o tratamento de transtornos mentais, em regime de residência, 
com a finalidade de cumprir ordens de sentenças judiciais
os seguintes, observando o limite de prazo estabelecido na Lei 8.666/93, para a 
contratação de serviços a serem prestados de forma continuada.
 
 
2 DA DESCRIÇÃO DOS ITENS
2.1 O item desta Chamada Pública seguem a de
 
 
3 DA JUSTIFICATIVA  
3.1 A eventual contratação de 
pacientes para tratamento de transtornos mentais, em regime de residência, deve
necessidade de cumprir ordens de sentenças judiciais que obriguem o município a custear, 
total ou parcialmente, tal serviço. 
 
 
4 DA ESTIMATIVA CONTRATUAL 
4.1 O valor global estimado para contratação 
internação de pacientes com transtornos mentais será de, aproximadamente, 
(cinquenta mil e quatrocentos 
 
 
5 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1 O(s) contrato(s) a ser(em) firmado(s) com a(s) empresa(s) credenciada(s) terá(ão) 
vigência até 31 de dezembro d
 
 
6 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
6.1 Deverá(ão) a(s) contratada(s) disponibilizar(em) o(s) serv
desta Municipalidade. 
 
 
7 DO PAGAMENTO  
7.1 O pagamento será efetuado mensalmente e mediante apresentação da(s) Nota(s) 
Fiscal(is), obedecida à ordem cronológica de empenho da(s) Nota(s) Fiscal(is). 
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ANEXO VII 

TERMO DE REFERÊNCIA 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/20

PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2022

A presente Chamada Pública tem por objeto o credenciamento 
instituições de saúde para internações de pacientes femininos e masculinos, adultos 
e/ou adolescentes, para o tratamento de transtornos mentais, em regime de residência, 

lidade de cumprir ordens de sentenças judiciais durante o exercício de 20
, observando o limite de prazo estabelecido na Lei 8.666/93, para a 

contratação de serviços a serem prestados de forma continuada. 

2 DA DESCRIÇÃO DOS ITENS 
Chamada Pública seguem a descrição contida no Anexo I deste edital

contratação de clínicas e/ou instituições de saúde para internação de 
pacientes para tratamento de transtornos mentais, em regime de residência, deve
necessidade de cumprir ordens de sentenças judiciais que obriguem o município a custear, 

serviço.    

4 DA ESTIMATIVA CONTRATUAL  
O valor global estimado para contratação de clínicas e/ou instituições de saúde para 

tes com transtornos mentais será de, aproximadamente, 
cinquenta mil e quatrocentos reais).  

5 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O(s) contrato(s) a ser(em) firmado(s) com a(s) empresa(s) credenciada(s) terá(ão) 

vigência até 31 de dezembro do ano vigente. 

6 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
Deverá(ão) a(s) contratada(s) disponibilizar(em) o(s) serviço(s), conforme necessidade 

O pagamento será efetuado mensalmente e mediante apresentação da(s) Nota(s) 
Fiscal(is), obedecida à ordem cronológica de empenho da(s) Nota(s) Fiscal(is). 

Proc. Licitatório nº 009/2022 

PÚBLICA N° 001/2022 
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A presente Chamada Pública tem por objeto o credenciamento de clínicas e/ou 
instituições de saúde para internações de pacientes femininos e masculinos, adultos 
e/ou adolescentes, para o tratamento de transtornos mentais, em regime de residência, 

durante o exercício de 2022 e 
, observando o limite de prazo estabelecido na Lei 8.666/93, para a 

Anexo I deste edital.  

clínicas e/ou instituições de saúde para internação de 
pacientes para tratamento de transtornos mentais, em regime de residência, deve-se à 
necessidade de cumprir ordens de sentenças judiciais que obriguem o município a custear, 

clínicas e/ou instituições de saúde para 
tes com transtornos mentais será de, aproximadamente, R$ 50.400,00 

O(s) contrato(s) a ser(em) firmado(s) com a(s) empresa(s) credenciada(s) terá(ão) 

iço(s), conforme necessidade 

O pagamento será efetuado mensalmente e mediante apresentação da(s) Nota(s) 
Fiscal(is), obedecida à ordem cronológica de empenho da(s) Nota(s) Fiscal(is).  
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8 DA CLASSIFICAÇÃO DO BEM
8.1 Os bens a serem contratados enquadram
termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 
2005.  
 
 
9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Não transferir a outrem, no todo ou em 
expressa anuência da Administração;
9.2 Assumir inteira responsabilidade sob a execução plena do objeto do Contrato, de 
acordo com as especificações constantes da proposta apresentada e todas a
do edital de Chamada Pública nº 001/2022, Processo Licitatório nº 009/2022 do Fundo 
Municipal de Saúde; 
9.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da prestação dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado por caso fortuito ou de força maior; 
9.4 Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração CONTRATANTE, edital 
convocatório de licitação, contrato firmado e leis civis pátrias;
9.5 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais o
ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados diretamente pelo CONTRATADO ou pela 
omissão ou inadequada prestação de serviços, especificados na Cláusula Primeira deste 
contrato; 
9.6 Responder por todos os encargos civis, administrativo
incidir sobre os serviços prestados;
9.7 Responsabilizar-se pelo munícipe internado em residência terapêutica por ordem 
judicial, incluindo a responsabilidade sobre o cartão do BPC do interno, cujo valor poderá 
ser utilizado para custear despesas do munícipe;
9.8 Devolver o cartão do BPC do muní
9.9 Lançar, mensalmente, nota fiscal com especificação dos serviços prestados.
 
 
10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 Pagar mensalmente à prestadora dos serviços a importância referente aos serviços 
contratados, autorizados e realizados dentro do limite estabelecido em contrato
10.2 Exercer atividades de Controle, Avaliação e Auditoria na prestadora de serviços 
mediante procedimentos de supervisão direta ou indireta de acordo com as normas que 
regem o SUS; 
 
 
11 DAS MEDIDAS CAUTELADORAS
11.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem 
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
 
 
12 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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8 DA CLASSIFICAÇÃO DO BEM 
Os bens a serem contratados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e 

expressa anuência da Administração; 
Assumir inteira responsabilidade sob a execução plena do objeto do Contrato, de 

acordo com as especificações constantes da proposta apresentada e todas a
dital de Chamada Pública nº 001/2022, Processo Licitatório nº 009/2022 do Fundo 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da prestação dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado por caso fortuito ou de força maior;  

Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração CONTRATANTE, edital 
convocatório de licitação, contrato firmado e leis civis pátrias; 

Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados 
ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados diretamente pelo CONTRATADO ou pela 
omissão ou inadequada prestação de serviços, especificados na Cláusula Primeira deste 

Responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a 
incidir sobre os serviços prestados; 

se pelo munícipe internado em residência terapêutica por ordem 
judicial, incluindo a responsabilidade sobre o cartão do BPC do interno, cujo valor poderá 
ser utilizado para custear despesas do munícipe; 

do BPC do munícipe imediatamente após o término deste contrato;
Lançar, mensalmente, nota fiscal com especificação dos serviços prestados.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Pagar mensalmente à prestadora dos serviços a importância referente aos serviços 

contratados, autorizados e realizados dentro do limite estabelecido em contrato
Exercer atividades de Controle, Avaliação e Auditoria na prestadora de serviços 

mediante procedimentos de supervisão direta ou indireta de acordo com as normas que 

11 DAS MEDIDAS CAUTELADORAS 
Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem 

a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

12 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Proc. Licitatório nº 009/2022 

se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 

parte, o objeto deste contrato, sem prévia e 

Assumir inteira responsabilidade sob a execução plena do objeto do Contrato, de 
acordo com as especificações constantes da proposta apresentada e todas as disposições 

dital de Chamada Pública nº 001/2022, Processo Licitatório nº 009/2022 do Fundo 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da prestação dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 

Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração CONTRATANTE, edital 

u pessoais ocasionados 
ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados diretamente pelo CONTRATADO ou pela 
omissão ou inadequada prestação de serviços, especificados na Cláusula Primeira deste 

s e tributários que venham a 

se pelo munícipe internado em residência terapêutica por ordem 
judicial, incluindo a responsabilidade sobre o cartão do BPC do interno, cujo valor poderá 

cipe imediatamente após o término deste contrato; 
Lançar, mensalmente, nota fiscal com especificação dos serviços prestados. 

Pagar mensalmente à prestadora dos serviços a importância referente aos serviços 
contratados, autorizados e realizados dentro do limite estabelecido em contrato. 

Exercer atividades de Controle, Avaliação e Auditoria na prestadora de serviços 
mediante procedimentos de supervisão direta ou indireta de acordo com as normas que 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem 
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

risco iminente, como forma de prevenir a 
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12.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e 
da contratação é aquela prevista no Edital.
 
 
Rio Fortuna, 06 de outubro de 20
 
 
 
NERI VANDRESEN 
Prefeito Municipal 
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A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e 
a prevista no Edital. 

de 2022. 
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A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e 


