
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N◦ 02 DE 13 DE MAIO DE 2013, F.M.S

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO-SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa,  na  Rua  Adolfo  Soletti,  750,Centro,  inscrito  no  CNPJ  01  616 039 0001 09, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor  OSNY BATISTA ALBERTON, em 
conformidade com a Lei n◦ 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Comunica que está 
procedendo ao Chamamento Público para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas e 
ou  físicas  interessadas  na  prestação  de  serviços  médicos  nas  seguintes  especialidades: 
PSIQUIATRIA;  OFTALMOLOGIA;  ANESTESISTA;  NEFROLOGISTA; 
CARDIOLOGISTA;  OTORRINOLARINGOLOGISTA;  PNEUMOLOGISTA;  E 
NEUROLOGISTA. 

1 – DO OBJETO

CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAS  JURÍDICAS  E  OU  FÍSICAS  INTERESSADAS  NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA, COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSIQUIATRIA;  OFTALMOLOGIA;  ANESTESISTA;  NEFROLOGISTA; 
CARDIOLOGISTA;  OTORRINOLARINGOLOGISTA;  PNEUMOLOGISTA;  E 
NEUROLOGISTA. PARA  A  REALIZAÇÃO  DE  CONSULTAS  E  DEMAIS 
PROCEDIMENTOS  QUE  SE  FIZEREM  NECESSÁRIOS,  INCLUSIVE 
INTERNAMENTOS HOSPITALARES, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 
2013,  E  OUTROS  APROVADOS  PELO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  E 
HOMOLOGADOS PELO DECRETO N◦ 539/2013.

2 – DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO

2.1 – Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação:

2.1.1 - Carta de apresentação onde conste a razão social da empresa ou nome completo da 
pessoa física, o local, o horário e os dias da semana que será oferecido o atendimento, bem 
como o  telefone,  fac-símile  e  e-mail,  se  houver,  para  contato,  devendo conter  o  nome  e  a  
assinatura do responsável pelo contrato;

2.1.2 - Relação dos serviços que se propõe a realizar, de acordo com os itens e regras constante  
do Decreto n◦ 539/2013, contendo a descrição e o valor;

2.1.3 - Relação nominal dos profissionais (no caso de pessoa física), que compõem a equipe 
técnica e as respectivas cargas horárias, anexando cópia dos diplomas e títulos de especialidade 
e cópia dos registros profissionais nos respectivos conselhos.

2.1.4 - A Pessoa física deverá apresentar para se cadastrar a Certidão negativa da:  RECEITA 
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, CERTIFICADO DE FORMAÇÃO, CPF e RG, 
PIS/PASEP OU INSCRIÇÃO NO INSS.



2.1.5  -  A  pessoa  jurídica  deverá  apresentar  Certidão  Negativas  do  INSS,  FGTS, 
REFCEITA FEDERAL, MUNICIPAL, ESTADUAL E TRABALHISTA, CERTIFICADO 
DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.

2.2 - Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em nome da empresa ou 
pessoa física responsável pelo contrato com o número do CNPJ ou CPF e endereço respectivo;

2.3 - As empresas participantes do presente credenciamento deverão obedecer ao que determina 
a legislação específica da sede da empresa;

2.4  -  Os  documentos  fotocopiados  devem  ser  autenticados  em  Cartório  ou  pelo  servidor 
responsável pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos.

3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1 – O período para credenciamento inicia-se em 14 de maio de 2013 e encerra-se em 31 de  
dezembro de 2013.

3.2 - Estarão credenciados a realizar os exames ou serviços, as empresas ou pessoas físicas que 
apresentarem corretamente  a  documentação  exigida,  concordando  com os  valores  e  regras, 
propostos  pelo  Município,  os  quais  foram aprovados  pelo  Conselho  Municipal  de  Saúde  e 
homologados pelo Decreto n◦ 539/2013

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – Os serviços contratados serão prestados através dos profissionais do estabelecimento ou 
pessoa física que foi credenciado (a); em seus consultórios 

4.2 - O documento fiscal deverá ser entregue no setor de compras e licitações da prefeitura 
municipal até o 5◦ dia útil do mês subseqüente a execução dos serviços, devendo conter em 
anexo as autorizações do Município para a realização do respectivo serviço;

4.3 -O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou CPF – Cadastro de Pessoa 
Física – constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser fornecido na fase de credenciamento;

4.4  -  O pagamento  será  efetuado até  o  final  da  primeira  quinzena  do  mês  subseqüente  da 
realização dos serviços, sem que haja incidência de juros ou correção monetária;

4.5 - O Contratado não poderá cobrar do paciente (munícipe) ou de seu responsável, qualquer 
complementação de valores dos serviços prestados;

4.6 - É de responsabilidade exclusiva e integral do contratado a utilização de pessoal para a  
execução  do  objeto  contratado,  incluídos  os  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  sociais, 
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma  
hipótese poderão ser transferidos para o município.



4.7 -  Os demais  direitos  e  obrigações das partes  serão objetos  de contrato de prestação de  
serviço, na forma de minuta de contrato que faz parte deste edital.

4.8- Outras informações poderão ser obtidas junto a Prefeitura Frei Rogério, sito a Rua Adolfo 
Soletti, 750, Setor de Licitações e Contratos.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Frei Rogério – SC, 13 de maio de 2013

MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO 


