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Chamamento Público nº. 03/2015 

Processo n. 252178/2014 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde CNPJ/MF sob n. 03.507.548/0001-10, com sede na Av. Castelo Branco, Paço 

Municipal, n. 2.500 – CEP: 78.125-700, Várzea Grande/MT, doravante denominado 

simplesmente de Município, por meio da Comissão Permanente de Licitações 

nomeada pela Portaria n. 509/2013 torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de CHAMAMENTO 

PÚBLICO para CREDENCIAMENTO de licitantes interessados no Credenciamento 

de entidades de acolhimento institucional para reabilitação de pessoas usuárias de 

substâncias psicoativas e a promoção de sua reintegração à vida comunitária, com 

fundamento no caput do Artigo 25 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 

e demais normas que regem a matéria, bem como, as cláusulas abaixo descritas. 

 

SESSÃO PÚBLICA DE HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

Data: 23 de março de 2015 

Horário: 09:00h 

Observação: Neste dia e horário será realizada a sessão de credenciamento dos 

interessados, Apesar do prazo acima estabelecido, é permitido o 

credenciamento a qualquer tempo, de qualquer interessado, que preencha 

as condições mínimas deste instrumento convocatório 

Endereço:  

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO - SALA DE LICITAÇÕES 

Avenida Castelo Branco n. 2.500, Bairro Água Limpa, CEP n.78.125-725, Várzea 

Grande-MT. 

e-mail: licitavg05@hotmail.com 

Página institucional: www.varzeagrande.mt.gov.br – link: “Licitações” 

Telefone n.: (65) 3688-8054 

Dia e horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 

18:00h. 

O Termo de Referência foi formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que se 

responsabiliza pelos quantitativos e descritivos formulados. 

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta 

e/ou aquisição, no setor de Licitação da Prefeitura do município de Várzea Grande. 

mailto:licitavg05@hotmail.com
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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Em havendo o interesse na aquisição do Edital será cobrado taxa pelo 

fornecimento, que deverá ser recolhida por meio de documento de arrecadação 

municipal – DAM, na importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

Observação: As respostas às solicitações, dúvidas, esclarecimentos e 

questionamentos, relativas ao Edital e seus anexos, inclusive de natureza técnica, 

serão divulgadas pela CPL por meio de disponibilização na página institucional, 

cabendo aos interessados o acompanhamento permanente. 

 

02. TIPO E REGIME DE LICITAÇÃO: 

2.1. A presente licitação regular-se-á por CHAMAMENTO PÚBLICO conforme dispõe 

o artigo 25 da Lei n. 8.666/93. 

 

03. DO OBJETO: 

3.1 Chamamento Público visando o credenciamento de entidade de acolhimento 

institucional para reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e a 

promoção de sua reintegração à vida comunitária. 

 

04. DO VALOR E FONTE DOS RECURSOS: 

4.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande. 

Fonte: 0002 - Dotação Orçamentária: 09.02.10.301.00204 

Projeto Atividade: 9.003 – Operacionalizar transferências às entidades que 

prestam atendimento a pessoa com dependência química. 

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 – subvenções sociais 

4.2. O valor total orçado pela Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande 

para a realização dos exames ao preço da tabela SUS desta Municipalidade é de R$ 

480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) por um período de 12 (doze) 

meses. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente estabelecidas no 

País e que atendam as condições deste Edital e seus anexos e apresentem proposta 

na data, prazo e local indicado no preâmbulo deste instrumento convocatório. 

5.2. A empresa interessada em credenciar-se deverá enviar sua documentação 

habilitatória por meio de seu representante legal. 
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5.3. Quaisquer manifestações em relação à licitação no momento da abertura do 

certame ficam condicionadas à apresentação de documento de identificação e o 

instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, 

cópia autenticada do contrato social. 

5.3.1 Em se tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da 

empresa, a documentação que comprova a legitimidade do representante 

deverá ser apresentada fora do invólucro na sessão de abertura. 

5.3.2. A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o 

subitem anterior não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o 

representante de se manifestar e responder pela empresa licitante. 

5.3.3. Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada 

licitante, porém apenas um único representante poderá se manifestar durante 

a realização do certame, restando aos demais a condição de mero 

espectadores. 

5.3.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

uma empresa licitante. 

5.4. Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de 

documentos que não forem entregues dentro do envelope de “Habilitação” e 

“Proposta de Preços” na data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, 

exceto nos casos previstos no Artigo 48, §3º da Lei Federal n. 8.666/93 e nos casos 

previstos na lei complementar n. 123/2006.  

5.5. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, juntamente com a declaração de ser optante de MICROEMPRESA e 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Este documento deverá ser inserido no 

envelope de habilitação sob pena de não ser concedido os benefícios da Lei 

Complementar n. 123/2006. 

5.6. As empresas que forem beneficiárias da Lei Complementar n. 123/2006 e 

estiverem com a documentação fiscal vencida, deverão requerer juntamente com a 

declaração, a entrega da documentação regular caso seja credenciada no certame. 

 5.7. Não poderá participar desta licitação a empresa que: 

5.7.1. Esteja sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações. 

5.7.2.  Empresa declarada inidônea perante a Administração Pública, nos 

âmbitos Federal, Estadual e Municipal; 
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5.7.3.  Empresa declarada suspensa de licitar e contratar, ainda que 

temporariamente, no âmbito Municipal. 

5.7.4. Empresa reunida em consórcio, controladas, coligadas ou subsidiárias 

entre si. 

5.7.5. Empresa a qual seus Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios 

figurem como funcionário, servidor ou ocupante de cargo comissionado na 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO  

6.1. Qualquer interessado poderá impugnar o presente Edital de Chamamento, 

estabelecendo-se o prazo improrrogável até 02 (dois) dias antes da sessão de 

recebimento dos envelopes. 

 

7. DA INSCRIÇÃO.  

7.1 Os interessados em se inscrever no processo de credenciamento deverão 

comparecer à sessão designada.  

7.1.1 A data de inscrição será no dia XX de XX de XXXX. 

7.1.2 Os envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO deverão ser 

entregues até o dia da sessão. 

7.1.3 A SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES será realizada no dia 23 

de 03 de 2015 as 09h00. 

7.1.4. Na hipótese da data estabelecida não haver expediente, em virtude de 

ponto facultativo ou feriado, prorroga-se automaticamente a abertura da 

sessão de recebimento de envelope e de habilitação para o próximo dia útil 

subseqüente. 

 

8. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

8.1. Os interessados no presente credenciamento deverão protocolar no período, 

local e horário indicado no edital de credenciamento, 02(dois) envelopes 

identificados, lacrados e fechados, sendo diferenciados onde um conterá a 

documentação pertinente à sua Habilitação e outro envelope conterá a Proposta 

de Preços e condições que pretende prestar os serviços, endereçando-o com o 

nome e sede da entidade/prestadora, e a descrição do objeto do presente edital. 

8.2. Não serão recebidos envelopes após o prazo, dia e horário estabelecidos, bem 

como não serão aceitos aqueles enviados pelo correio. 
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8.3. O interessado poderá se fazer representar na sessão de abertura, diretamente, 

por diretor ou um de seus sócios, ou indiretamente, por meio de procuração ou 

carta de credenciamento especifica. 

8.4. Em se tratando de representante legal da empresa, sócio ou diretor, deverá 

ser apresentada cópia do contrato, com a última alteração, ou do estatuto social e, 

quando for o caso, ata da eleição da Diretoria, em cópia autenticada, indicando a 

sua qualificação e seus poderes. 

8.5. Em se tratando de instrumento particular de procuração, este deverá ser 

apresentado no original ou em cópia autenticada, conferindo amplos poderes, 

inclusive para receber intimações, assinar contratos e desistir de recursos, firmado 

por representante legal da empresa, com firma reconhecida em Cartório de Notas. 

8.6. Em se tratando de carta de credenciamento, a mesma deverá ser apresentada 

no original, com firma reconhecida ou firmada por duas testemunhas devidamente 

qualificadas, com indicação do nome, RG, CPF e endereço. 

8.7. Os contratos sociais, estatutos sociais, atas de eleição, procurações e as cartas 

de credenciamento, acompanhados respectivamente de Cédula de Identidade de 

Registro Geral do Diretor ou Sócio da empresa, dos procuradores ou do 

representante credenciado, serão apresentadas á Comissão, que os examinará no 

início da sessão, antes da abertura dos envelopes. 

8.8. Cada interessado somente poderá constituir um único representante para se 

manifestar durante os trabalhos. 

8.9. A não apresentação do credenciamento apenas impedirá o interessado de se 

manifestar durante os trabalhos, não lhe sendo permitidas refutações orais. 

8.10. Os documentos de credenciamento serão retidos e juntados ao processo de 

credenciamento. 

 

9. HABILITAÇÃO  

9.1. Na data e horário previstos para a apresentação do envelope, os interessados 

deverão apresentar a documentação pertinente á sua Habilitação, compreendendo: 

9.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade 

por ações a mesma deverá apresentar também documento de eleição dos 

seus administradores; 

9.1.2. Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício, no caso de sociedade civil. 

9.1.3. Documentos pessoais dos sócios/ Representante da Empresa. 
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9.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.1.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.1.6. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e municipal 

do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

9.1.7. Prova de regularidade para com o FGTS, através do Certificado de 

Regularidade do FGTS (CRF) demonstrando situação regular quanto aos 

recolhimentos; 

9.1.8. Prova de regularidade relativa ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, através de Certidão Negativa de Débito (CND), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

9.1.9. Prova de regularidade trabalhista - CNDT – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas. 

9.1.10. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem á boa 

situação financeira da interessada, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação do envelope. 

O Balanço Patrimonial deverá estar registrado; 

9.1.11. Certidão negativa de falência e Recuperação de empresas expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja data de emissão não poderá 

ser superior a 90 (noventa) dias anteriores á data da entrega dos envelopes. 

9.1.12. Prova de registro ou inscrição do estabelecimento na entidade 

profissional competente/ Conselho Regional de Medicina da Entidade de Saúde 

e do Responsável Técnico; 

9.1.13. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento expedido pela 

Vigilância Sanitária da sede do interessado; 

9.1.14. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade compatível 

com o objeto do presente credenciamento, por meio de atestados de 

capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privada; 

9.1.15. Declaração de sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função 

de chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde 

a nível Municipal, estadual ou Federal, nos termos do parágrafo 4° do artigo 6 

da Lei 8080/90; 
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9.1.16. Declaração expressa do licitante de não ter recebido desta Prefeitura 

Municipal ou de qualquer outra entidade da Administração em âmbito Federal, 

Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em 

licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração, assim como 

não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e/ou contratar 

com a Administração Federal, Estadual e Municipal, regido pela Lei n.8.666/93 

e alterações; 

9.1.17. Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável 

de que recebeu todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto 

desta licitação. 

9.1.18. Declaração de que não possui em seu quadro pessoal, empregados 

com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

e de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da CF/88 combinado com o art. 27, inciso V da Lei nº. 8.666/93, alterado 

pela Lei nº. 9.854 de 27/10/99. 

9.1.19. Declaração do licitante de responsabilidade quanto à autenticidade 

dos documentos apresentados a Comissão Permanente de Licitações e da 

compatibilidade de com as obrigações assumidas, bem como da 

obrigatoriedade de manutenção das condições de habilitação e qualificação 

durante o curso da execução do contrato. 

9.2. Não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade 

vencido. No caso de certidões, quando não consignarem prazo de validade, serão 

válidas as expedidas com data não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data 

limite para o recebimento dos envelopes de credenciamento. 

9.3. Os documentos exigidos no credenciamento poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por 

um dos membros da Comissão de Licitação, ou publicação em órgão de imprensa 

oficial, ou ainda, emitida via Internet. 

9.4. Cópia autenticada de Rg, CPF, Carteira de Conselho de Classe e Currículos dos 

profissionais que compõem a equipe da entidade proponente, conforme artigo 11 e 

12 da Portaria n. 131 de 26 de janeiro de 2012. 

9.5. Descrição da estrutura física da entidade, com cópia da planta baixa, para 

tanto a entidade interessada deve obedecer rigorosamente o que preceitua o artigo 

9 da Portaria n. 131, de 26 de janeiro de 2012. 
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9.6. – Licença atualizada da entidade beneficiária, de acordo com a legislação 

sanitária. 

9.7. – Comprovação da existência e do efetivo funcionamento da entidade 

beneficiária pelo menos 3 (três) anos quando da publicação da Portaria GM/MS 131 

de de janeiro de 2012. 

 

10. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1. No dia e horário estabelecidos, na presença dos interessados, serão abertos 

os envelopes de HABILITAÇÃO pela Comissão especialmente designada, os quais 

serão rubricados por todos os presentes. 

10.2. Após rubrica, todos os interessados poderão analisar os documentos 

apresentados, apontando eventuais inconsistências que serão consignadas em ata. 

10.3. Após o apontamento das eventuais inconsistências será proferido julgamento 

pela Comissão acerca da habilitação. Caso a Comissão considere necessário maior 

tempo para análise dos documentos, a sessão poderá ser suspensa e reaberta 

posteriormente com intimação dos participantes. 

10.4. Será considerado inabilitado o licitante que não apresentar a documentação 

pertinente à sua participação ou que apresentar os documentos em 

desconformidade com a legislação (Lei 8.666/93). 

10.5. Após o exame dos documentos, o Presidente da Comissão designada 

cientificará os interessados sobre o resultado de habilitação, pessoalmente, caso o 

resultado seja proferido em sessão, ou através de publicação no diário Oficial do 

Município e em jornal de grande circulação do Município. 

10.6. Transcorridos os prazos de recurso ou decididos os recursos eventualmente 

interpostos, serão retomados os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, 

com a convocação dos PRESTADORES habilitados para próxima fase. 

 

11. DA PROPOSTA  

11.1. Em data a ser marcada pela Comissão Permanente de Licitações e intimados 

todos os participantes, será aberto o envelope contendo a proposta, a qual deverá 

obedecer, na forma e no conteúdo, as exigências deste Edital, especialmente o que 

segue: 

11.1.1. Nome e endereço do proponente, CNPJ, Inscrição Estadual e 

municipal, Telefone, Fax e e-mail, se houver, 

11.1.2. Número da conta corrente, Banco e Agência; 
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11.1.3. Especificação clara e detalhada dos serviços ofertados, conforme 

planilha de programação de Compra de Serviços de Saúde, por 

procedimento do SUS, conforme Tabela Unificada de Procedimentos 

(SIGTAP) do Ministério da Saúde. 

11.1.4. Declaração de que atenderá todos os Pré Requisitos Técnicos 

Mínimos quando da instalação no município, sob pena de rescisão do 

contrato e aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.  

11.2. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste 

Edital, serão desconsideradas; 

11.3. Os preços ofertados não poderão exceder os constantes da Tabela Unificada 

de Procedimentos do Sistema Único de Saúde (SIGTAP) do Ministério da Saúde. 

11.4. Declaração de que aceita as diretrizes e normas previstas na Constituição 

Federal na Lei 8.080/90 e 8.142/90. 

11.5. A propostas deverão estar dentro das determinações constantes nos artigo 

8º e 9º da Portaria n. 1034/2010 do Ministério da Saúde anexa a este Edital. 

 

12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS: 

12.1. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do 

Edital, para efeito de habilitação, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande divulgará 

os resultados, por meio de publicação na impressa oficial. 

12.2. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas 

razões devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 03 (Três) dias 

úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data da divulgação, ficando, 

nesse período, autorizado que tenha vistas ao seu processo. 

12.3. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os 

documentos anexados em fase de recurso. 

12.4. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigido à 

Comissão Permanente de Licitações. 

12.5. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e 

não protelatórios. 

12.6. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos 

interpostos, o resultado final do processo de credenciamento será divulgado por 

meio da imprensa oficial. 

 

13. DOS CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO 
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13.1. A Comissão de Licitação considerará apta a contratação o (a) prestador (a) 

que cumprir todos os requisitos de habilitação e apresente a proposta nos termos 

do edital.  

13.1.1. Em havendo mais de um (a) prestador (a) apto, o contratado será 

escolhido segundo a classificação abaixo: 

13.1.1.1. Entidade filantrópica ou sem fins lucrativos, em cumprimento 

da prioridade prescrita no §1° do artigo 199 da Constituição Federal e 

artigo 25 da lei 8.080/90; 

13.1.1.2. Demais pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

13.2. Em havendo mais de uma entidade filantrópica ou sem fins lucrativos será 

efetuado sorteio em data a ser marcada pela Comissão com intimação de todos os 

interessados através de publicação no diário Oficial do Município e em jornal de 

grande circulação do Município. 

13.3. Em não havendo entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, mas 

ocorrendo mais de uma pessoa jurídica apta, será dada preferência a contratação 

na forma do artigo 3º, §2º da lei n. 8666/93 e por fim, será efetuado o sorteio nos 

mesmos termos do item anterior.  

13.4. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação cientificará os 

interessados sobre o resultado de classificação do credenciamento, através de 

publicação no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação do 

Município. 

13.5. Transcorridos os prazos de recurso, ou decididos os recursos eventualmente 

interpostos, serão retomados os trabalhos da Comissão, com a convocação do 

Prestador(a) credenciado(a), com vistas à assinatura do instrumento próprio. 

 

14. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

14.1. Estando a empresa apta a contratação, o processo será encaminhado a 

Procuradoria Geral do Município que verificará a regularidade do procedimento, 

visando a realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por 

base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a 

competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade 

local que o maior número possível de empresas prestem os serviços especializados 

em questão, no intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 
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15. ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO: 

15.1. A Pessoa Jurídica a ser contratada será notificada via fac-símile, e-mail ou 

por correspondência privada para, em até 05(cinco) dias corridos, contados da data 

do recebimento da notificação, assinar o respectivo instrumento, sob pena de 

decair do direito de celebrar o ajuste com a Administração Pública. 

15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 

justificado, aceito pela Secretária Municipal de Saúde.  

 

16. DO PAGAMENTO; 

16.1. O pagamento dos serviços será efetuado da seguinte maneira; 

16.1.1. Entregar o relatório de atendimento, de acordo com as normas do 

Ministério da Saúde, até o 5º (quinto) dias útil de cada mês subseqüente à 

prestação dos serviços, para pagamento até o 10º (décimo) dia útil após a emissão 

do referido relatório do Mês subseqüente a prestação dos serviços. 

16.2. Para o efetivo pagamento, o credenciado, empresa deverá apresentar 

mensalmente à Secretária Municipal de Saúde, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subseqüente a prestação do serviços, através do relatório das autorizações emitidas 

pela Central de Regulação. 

16.3. O Fundo Municipal de Saúde pagará, mensalmente, aos prestadores, pelos 

serviços efetivamente prestados, estes deverão ser aprovados e se houver alguma 

divergência poderão sofrer glosas no teto Maximo da unidade e nos valores 

unitários de cada procedimento, conforme tabelas do Sistema Único de Saúde. 

16.4. Os recursos de custeio das atividades ambulatoriais e hospitalares 

consignados no fundo de Saúde da Secretária Municipal de Saúde são provenientes 

de transferências federais mensais, conforme valores fixados pela Comissão 

Intergestora Tripartite, no valor e rubrica fixados no Diário Oficial da União – DOU. 

16.5. Os valores estipulados na Tabela SUS serão revistos na mesma proporção, 

índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. 

16.6. A revisão da tabela SUS independerá de termo aditivo, sendo necessário 

anotar no processo a origem e autorização da revisão de valores, com data da 

publicação do DOU. 

 

17. Prazo para inicio da prestação de serviços; 

17.1. Imediatamente após a assinatura do contrato. 
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18. DAS SANÇÕES 

18.1. A Pessoa Jurídica a ser contratada, deverá observar as cláusula(s) ou 

obrigação(ões) constantes do Contrato a ser firmado, ou de dever originado de 

norma legal ou regulamentar pertinente ensejará ao MUNICÍPIO DE VARZEA 

GRANDE, garantida a prévia defesa, aplicar, em cada caso, as sanções previstas 

nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.  

18.2. A imposição das penalidades previstas neste item ocorrerá depois de efetiva 

auditagem assistencial ou inspeção, e dela será notificado Pessoa Jurídica a ser 

contratada. 

18.3. Na aplicação das penalidades previstas em lei Pessoa Jurídica a ser 

contratada poderá interpor recurso administrativo, dirigido a autoridade 

competente, garantindo ao mesmo o direito de defesa em processo regular. 

18.4. Os procedimentos não realizados, os realizados sem autorização, ou 

impróprios á Prefeitura Municipal de Várzea Grande, serão identificados e glosados, 

após levantamento da supervisão laboratorial. 

18.5. O descredenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo que houver 

descumprimento e irregularidades na execução dos serviços fixadas nas normas do 

SUS e sempre que a Pessoa Jurídica a ser contratada não atender as exigências 

deste Edital, seus anexos e contrato. 

18.6. As sanções a serem fixadas serão: 

a) multa  

b) advertência  

c) suspensão 

d) declaração de inidoneidade 

 

19. DA RESCISÃO 

19.1. Constituem motivos para rescisão ou denúncia do Contrato a ser firmado, o 

não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os 

motivos previstos na Lei Federal 8.666/93. 

19.2. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em 

andamento puder causar prejuízo à população, a critério da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE, será observado o prazo de até 90 

(noventa) dias para ocorrer a rescisão. 

19.2.1. Se neste prazo a Pessoa Jurídica a ser contratada negligenciar na 

prestação dos serviços que vierem a ser contratados, a multa eventualmente 

imposta poderá ser duplicada. 
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19.3. A rescisão do Contrato será determinada pelo MUNICÍPIO DE VARZEA 

GRANDE e exarada no processo administrativo competente, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, tudo com vista ao disposto na Lei 8.666/93, em 

especial ao seu artigo 79. 

19.4. Da decisão da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande de rescindir o 

Contrato caberá á Pessoa Jurídica a ser contratada pedido de recurso, no prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da intimação do ato. 

19.5. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem 

anterior, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande deverá se manifestar 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis e terá efeito suspensivo, salvo se houver 

interrupção dos serviços essenciais o que ensejará direito da Administração buscar 

alternativas para assegurar a plena prestação  dos serviços. 

 

20.  DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

20.1. A empresa vencedora de cada lote ficará obrigada a trocar, às suas 

expensas, o produto que for recusado por apresentar-se danificado, com prazos de 

validade vencidos, ou que estiver em desacordo com o disposto neste edital e seus 

anexos.  

20.2. Expedida a Autorização de Fornecimento e/ou executado o contrato, o 

recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das notas contidas no 

art. 40, inciso XVI, c/c art. 73, inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, 

sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de 

Servidor e/ou Comissão de Recebimento do Hospital Municipal, podendo ser:  

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação (não superior a 30 dias).  

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material 

e consequente aceitação.  

 

21. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

21.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos 

termos da lei. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO 

22.1. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do servidor  Dalva 

Alves de Oliveira, brasileira, portador da Cédula de Identidade RG n°. 054.867 
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SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 207.465.201-15, Matricula nº 89947 a 

fiscalização do presente contrato.  

23. DO FORO 

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Várzea Grande para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas da execução deste instrumento. 

 

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2015. 

 

 

Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah 

Secretário de Saúde 
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Anexo I  

TERMO DE REFERÊNCIA N. 004/2015. 

PROCESSO GESPRO Nº 252178/2015. 

 

 

01 – SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE 

1.1 - SECRETÁRIO: DAOUD M. K. J ABDALLAH 

02 – Comunicação Interna nº 2741/2014, datado de 07/07/2014, e 

Comunicação Interna nº 5410/2014 de 15/12/2014. 

 

03 – DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECÍFICO: Chamamento Publico 

Credenciamento de Entidades de Acolhimento Institucional para Reabilitação 

de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e a promoção de sua 

reintegração à vida comunitária. 

 

04-JUSTIFICATIVA(S): 

 

Considerando a Portaria Nº 131, DE 26 DE JANEIRO DE 2012, que Institui 

incentivo financeiro de custeio destinado aos Estados, Municípios e ao 

Distrito Federal para apoio ao custeio de Serviços de Atenção em Regime 

Residencial, incluídas as Comunidades Terapêuticas, voltados para pessoas 

com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, no 

âmbito da Rede de Atenção Psicossocial. 

Considerando a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

Considerando a Portaria nº 3.088, de 26 de dezembro de 2011, que institui 

a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno 
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mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras 

drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 448, de 06 de 

outubro de 2011, que resolve que a inserção de toda e qualquer entidade 

ou instituição na Rede de Atenção Psicossocial do SUS seja orientada pela 

adesão aos princípios da reforma antimanicomial, em especial no que se 

refere ao não-isolamento de indivíduos e grupos populacionais. 

Considerando que a Comunidade Terapêutica credenciada deverá integrar-

se ao CAPS AD que será a sua referencia no Município de Várzea Grande. 

Considerando que o incentivo financeiro de custeio instituído será de  R$ 

1.000,00 (Hum mil reais) para cada usuário (a), de acordo com a portaria 

131 DE 26 DE JANEIRO DE 2012. 

Considerando que o ingresso do (a) residente no serviço de atenção em 

regime residencial será condicionado ao consentimento expresso da usuária 

e dependerá de avaliação prévia pelo CAPS de referência, e deverá 

obedecer: 

 O CAPS AD deverá acolher o usuário(a), realizar as avaliações 

psicológicas e psiquiátricas, verificar a necessidade e o desejo do 

usuário(a) para a “internação” e regular as vagas para a Comunidade 

supracitada. 

 A permanência do usuário(a) residente na entidade por no máximo 6 

(seis) meses, com a possibilidade de uma só prorrogação por mais 3 

(três) meses, sob justificativa conjunta das equipes técnicas da 

entidade e do CAPS de referência, em relatório circunstanciado. 

 Respeitar, garantir e promover os diretos do residente como cidadão. 

 Ser centrado nas necessidades do residente, em consonância com a 

construção da autonomia e a reinserção social. 

 Garantir o contato freqüente do residente com a família desde o início 

da inserção na entidade. 
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 Respeitar a orientação religiosa do residente, sem impor e sem 

cercear a participação em qualquer tipo de atividade religiosa durante 

a permanência na entidade; 

 Garantir o sigilo das informações prestadas pelos profissionais de 

saúde, familiares e residentes. 

 Inserção da entidade na Rede de Atenção Psicossocial, em estreita 

articulação com os CAPS, a Atenção Básica e outros serviços 

pertinentes; 

 Estímulo a situações de convívio social entre os usuários residentes 

em atividades terapêuticas, de lazer, cultura, esporte, alimentação e 

outras, dentro e fora da entidade, sempre que possível; 

 Realização de reuniões de equipe com freqüência mínima semanal; 

 Manutenção, pela equipe técnica da entidade, de registro escrito, 

individualizado e sistemático contendo os dados relevantes da 

permanência do usuário residente; e 

 Observância às disposições contidas na Resolução nº 63, de 25 de 

novembro de 2011, da ANVISA. 

 A estruturação da entidade prestadora de serviço de atenção em 

regime residencial observará as Resoluções da ANVISA de números 

50, de 21 de fevereiro de 2002, e 29, de 30 de junho de 2011. 

Tendo em vista a magnitude do consumo prejudicial de substâncias 

psicoativas, especialmente o crack, associado ao contexto de 

vulnerabilidade de crianças, adolescentes e jovens; A necessidade de 

intensificar, ampliar e diversificar as ações orientadas para prevenção, 

promoção da saúde, redução dos riscos e danos associados ao consumo 

prejudicial de crack e outras drogas; A necessidade de atender às 

demandas imediatas de estruturação, ampliação e fortalecimento da rede 

de serviços de atenção à saúde para o usuário de crack e outras drogas e 

seus familiares; 
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04.1- Demonstração da necessidade: 

 

As vagas são de suma importância devido ao numero reduzido de leitos de 

saúde mental no Município, que ainda se encontram em fase de 

implantação. Atendendo também as internações compulsórias (judiciais).  

 

04.2- Resultados a serem alcançados: 

 

Com a aquisição das vagas nas entidades, estaremos intervindo de forma 

positiva no atendimento a essa população especifica, visto que ofertaremos 

mais uma possibilidade para a reabilitação e tratamento do 

usuários/dependentes de álcool de outras drogas. 

 

4.1 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE: 

O direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais constitucionalmente 

garantidos. 

Assim diante da necessidade de procedimento célere, pela natureza do 

serviço a ser prestado, e que garanta o respeito aos princípios 

constitucionais da Administração pública, é que a gestão municipal adotará 

a modalidade de licitação: Chamamento Publico.  

Para atendimento ao disposto na Lei .13019/2014, art. 25. 

A Constituição, no art. 37, inciso XXI, estabelece a obrigatoriedade de 

realização de processo licitatório sempre que a Administração Pública 

pretender contratar obras, serviços, realizar compras e alienações, 

ressalvados os casos especificados na legislação. Com efeito, a 

obrigatoriedade da licitação constitui regra, afigurando-se excepcional a 

contratação direta, que somente pode ser efetuada nas hipóteses 

estritamente previstas em Lei. 
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Tal imposição constitucional é reforçada pela Lei nº 8.666/93, em seu art. 

2º: 

Art. 2º - As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

A mesma Lei, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da 

República, prevê as hipóteses em que a Administração pode dispensar a 

realização de licitação, contratando diretamente. Deve-se ter em vista que 

tais casos são excepcionais no sistema, pois a regra é a necessidade de 

realização do procedimento licitatório prévio a toda e qualquer contratação. 

O art. 25 da Lei de Licitações prevê, em seu caput e 3 incisos, as situações 

que, devidamente justificadas pela Administração, possibilitam a 

contratação de obras, compras ou serviços com inexigibilidade de licitação. 

Confira-se: 

 Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 

ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 

ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 

do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 

Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 

Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação; 
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III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 

pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

Por outro lado, a contratação direta, sob a modalidade de inexigibilidade ou 

dispensa de licitação, requer o atendimento de diversos requisitos, em 

razão da rigidez imposta à Administração para o dispêndio do dinheiro 

público. 

O instituto do credenciamento é uma forma de contratação direta adotada 

pela Administração Pública, e possui como fundamento o caput do art. 25 

da Lei 8.666/93, que, como foi dito, prevê a possibilidade de contratação 

sem licitação prévia, nos casos em que exista inviabilidade de competição. 

De fato, é entendimento majoritário da doutrina e da Corte de Contas que 

os casos de inexigibilidade de licitação, indicados nos incisos do art. 25 da 

lei, constituem rol meramente exemplificativo, podendo existir, além das 

hipóteses tratadas nos incisos do dispositivo, outras não previstas 

expressamente e que podem ensejar a inviabilidade de competição, como 

acontece com o credenciamento. 

Segundo a doutrina de Joel de Menezes Niebhur[1], o credenciamento pode 

ser conceituado como: 

“Espécie de cadastro em que se inserem todos os interessados em prestar 

certos tipos de serviços, conforme regras de habilitação e remuneração 

prefixadas pela própria Administração Pública. Todos os credenciados 

celebram, sob as mesmas condições, contrato administrativo, haja vista 

que, pela natureza do serviço, não há relação de exclusão, isto é, o serviço 

a ser contratado não precisa ser prestado com exclusividade por um ou por 

outro, mas é prestado por todos.” 

 Assim, em suma, o credenciamento é um conjunto de procedimentos por 

meio dos quais a Administração credencia, mediante chamamento público, 

todos os prestadores aptos e interessados em realizar determinados 

serviços, quando o interesse público for melhor atendido com a contratação 

do maior numero possível de prestadores simultâneos. 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-instituto-do-credenciamento-como-forma-de-contratacao-pela-administracao-publica,46068.html#_edn1
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Nestes termos Marçal Justen Filho[2] explica que: 

“Não haverá necessidade de licitação quando houver número ilimitado de 

contratações e (ou) quando a escolha do particular a ser contratado não 

incumbir à própria Administração. Isso se verifica quando uma alternativa 

de contratar não for excludente de outras, de molde que todo o particular 

que o desejar poderá fazê-lo (...). 

Nas hipóteses em que não se verifica a excludência entre as contratações 

públicas, a solução será o credenciamento 

(...). 

O credenciamento envolve uma espécie de cadastro de prestadores de 

serviço ou fornecedores. O credenciamento é o ato pelo qual o sujeito 

obtém a inscrição de seu nome no referido cadastro. 

(...). 

Nas situações de ausência de competição, em que o credenciamento é 

adequado, a Administração não precisa realizar licitação. Sob certo ângulo, 

verifica-se inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição. Na 

verdade, a inviabilidade de competição consiste, no caso, na ausência de 

excludência entre os possíveis interessados.” 

 Confira-se, ainda, ilação de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[3]: 

“Todos os compêndios clássicos sobre o tema colocavam a idéia de que a 

inviabilidade de competição caracterizava-se quando só um futuro 

contratado ou só um objeto vendido por fornecedor exclusivo pudesse 

satisfazer o interesse da Administração 

Se a Administração convoca todos os profissionais de determinado setor, 

dispondo-se a contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam os 

requisitos estabelecidos, fixando ela própria o valor que se dispõe a pagar, 

os possíveis licitantes não competirão, no estrito sentido da palavra, 

inviabilizando a competição, uma vez que a todos foi assegurada a 

contratação.” 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-instituto-do-credenciamento-como-forma-de-contratacao-pela-administracao-publica,46068.html#_edn2
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Nesse ínterim, importante ressaltar que o credenciamento é adotado para a 

contratação de prestação de serviços, especialmente os de saúde, serviços 

advocatícios, treinamento, cessão de direitos autorais de titularidade da 

União relativas a obras literárias e na prestação de serviços bancários. 

Nesse ponto, o doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes[4], entende que 

o credenciamento deve ser adotado apenas para fins de prestação de 

serviços, sendo, portanto, vedada a sua utilização para fornecimento. 

Considero importante trazer à colação ilação do ilustre doutrinador, o qual 

além de conceituar o credenciamento, define seus aspectos fundamentais e 

estabelece seus requisitos. Veja-se: 

“Nos cursos de auditoria em licitações que temos ministrado, lembramos 

que há quatro aspectos fundamentais que definem a possibilidade de uso ou 

não da pré-qualificação do tipo credenciamento: 

- possibilidade de contratação de todos os que satisfaçam às condições 

exigidas 

Se o objeto só pode ser realizado por um, com um viaduto ou um só curso, 

descabe a pré-qualificação, pois a característica fundamental do tipo 

credenciamento, é que todos os selecionados são contratados, embora 

demandados em quantidade diferentes; 

- que a definição da demanda por contratado não seja feita pela 

Administração 

Observe que a jurisprudência já consagrou pelo menos três possibilidades 

do uso do credenciamento, mas sempre excluindo a vontade da 

Administração na determinação da demanda por credenciado. No caso de 

serviço médico e de treinamento, o TCU aceitou a escolha pelo próprio 

servidor interessado; no caso dos serviços advocatícios, a definição do 

advogado, incumbido de contestar ou propor a ação, será feito por sorteio 

aleatório entre todos os credenciados, excluindo-se sempre os sorteados 

anteriormente; 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-instituto-do-credenciamento-como-forma-de-contratacao-pela-administracao-publica,46068.html#_edn4
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- que o objeto satisfaça à Administração, desde que executado na forma 

definida no edital 

São serviços em que as diferenças pessoais do selecionado têm pouca 

relevância para o interesse público, dado o nível técnico da atividade ter 

sido bastante regulamentada ou de fácil verificação. Por exemplo, num 

curso de Windows com programa definido e condições de ensino 

objetivamente determinadas, é possível, com um fiscal ou executor do 

contrato, avaliar o cumprimento da obrigação. Do mesmo modo, numa 

reclamação trabalhista judicial para ser contestada, há razoável espaço de 

definição técnica, bastando que no ato de seleção do credenciamento sejam 

exigidos, por exemplo, dois anos de experiência em processos trabalhistas; 

- que o preço de mercado seja razoavelmente uniforme, e que a fixação 

prévia de valores seja mais vantajosa para a Administração 

A fixação dos valores previamente pela Administração implica o dever 

inafastável de comprovar e demonstrar, nos autos, a vantagem ou 

igualdade dos valores definidos em relação à licitação convencional ou 

preços de mercado. Essa justificativa será objeto de futuro exame perante 

as esferas de controle, nos termos da lei. 

A seguir são elencadas as seguintes semelhanças e diferenças da pré-

qualificação do tipo credenciamento, e do SRP: 

- ambos podem ser realizados independentemente de dotação 

orçamentária, porque não implicam o dever da contratação imediata; 

- ambos são pouco regulamentados na lei; 

- ambos se destinam a contratações definíveis por critérios objetivos; 

- o SRP é voltado para compras e serviços em sua gênese; 

- a pré-qualificação, do tipo credenciamento, é voltada essencialmente para 

serviços e não pode ser utilizada para compras; 

- no SRP, em princípio, será contratado um licitante, podendo haver o 

chamamento dos remanescentes, desde que indispensável para atingir o 
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quantitativo estimado para o item, e se esses aceitarem, como regra, 

fornecer ao preço do primeiro; 

- na pré-qualificação, do tipo credenciamento, todos os que atenderem às 

condições estabelecidas pela Administração serão contratados; 

- na SRP, quem define o preço é o licitante; 

- na pré-qualificação do tipo credenciamento, quem define o preço é, 

previamente, a Administração.” 

O Tribunal de Contas da União de longa data também reconhece a figura do 

credenciamento, tanto que, em consulta formulada pelo Ministério da 

Educação, concluiu que o credenciamento atende a diversos princípios 

orientadores das contratações públicas, da seguinte maneira: 

“Legalidade - a conveniência social no caso da assistência médica é latente, 

uma vez que com o credenciamento todos serão amplamente beneficiados e 

a legalidade encontra respaldo no art. 25 da Lei nº 

8.666/93; Impessoalidade - o credenciamento obedece este princípio, pois 

a finalidade da Administração é prestar a melhor assistência médica, com o 

menor custo possível e dentro dos limites orçamentários; é o que se 

pretende fazer, atingindo todas as entidades prestadoras de serviço que se 

enquadrarem nos requisitos estabelecidos; Igualdade - no credenciamento 

o princípio da igualdade estará muito mais patente do que na licitação 

formal. Poderá ser credenciada da pequena clínica, ou um consultório de 

apenas um médico, ao hospital de grande porte, com direito de participação 

de todos, sendo a sua utilização em pequena ou grande escala vinculada à 

qualidade e à confiança dos beneficiários que, conforme a aceitação destes, 

permanecerão ou serão descredenciados; Publicidade - antes de se 

concretizar o credenciamento, deverá ser dada ampla divulgação, com aviso 

publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, 

podendo, inclusive, a Administração enviar correspondência aos possíveis 

prestadores de serviço;Probidade Administrativa - o credenciamento, da 

maneira que será executado, obedece rigorosamente aos postulados do 

princípio da probidade administrativa, uma vez que, embora tal 
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procedimento não esteja expressamente previsto na Lei de Licitação, 

nenhum comprometimento ético ou moral poderá ser apontado, já que 

foram observados os demais princípios elencados para o 

certame; Vinculação ao Instrumento Convocatório - é um princípio bastante 

fácil de ser seguido no esquema do credenciamento, pois os parâmetros 

serão definidos em ato da Administração, que, mediante divulgação para 

conhecimento dos interessados, permitirá que sejam selecionados apenas 

aqueles que concordarem e se adequarem a seus termos; Julgamento 

Objetivo - no credenciamento, o princípio do julgamento objetivo será muito 

mais democrático do que no da licitação formal, pois, nesta, o julgamento é 

de uma Comissão, que escolherá um número reduzido de prestadores de 

serviço, que depois terão que ser aceitos pelos usuários. No caso do 

credenciamento, as entidades prestarão serviços aos beneficiários da 

assistência médica, de acordo com a escolha de cada participante, em razão 

do grande número de opções, portanto não basta ser credenciado para 

prestar serviço, tem que contar com a confiança da clientela. Naquela 

oportunidade, foram também definidos os requisitos que devem ser 

observados quando do credenciamento de empresas e profissionais do 

ramo, tais como: 1 - dar ampla divulgação, mediante aviso publicado no 

Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação local, podendo 

também a Administração utilizar-se, suplementarmente e a qualquer 

tempo, com vistas a ampliar o universo dos credenciados, de convites a 

interessados do ramo que gozem de boa reputação profissional; 2 - fixar os 

critérios e exigências mínimas para que os interessados possam credenciar-

se, de modo que os profissionais, clínicas e laboratórios que vierem a ser 

credenciados tenham, de fato, condições de prestar um bom atendimento, 

sem que isso signifique restrição indevida ao credenciamento; 3 - fixar, de 

forma criteriosa, a tabela de preços que remunerará os diversos itens de 

serviços médicos e laboratoriais e os critérios de reajustamento, bem assim 

as condições e prazos para o pagamento dos serviços faturados; 4 - 

consignar vedação expressa do pagamento de qualquer sobretaxa em 

relação à tabela adotada, ou do cometimento a terceiros (associação de 

servidores, p. ex.) da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou 
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intermediação do pagamento dos serviços prestados; 5 - estabelecer as 

hipóteses de descredenciamento, de forma que os credenciados que não 

estejam cumprindo as regras e condições fixadas para o atendimento, 

sejam imediatamente excluídos do rol de credenciados; 6 - permitir o 

credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer interessado, pessoa física 

ou jurídica, que preencha as condições mínimas exigidas; 7 - prever a 

possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, pelo credenciado, 

bastando notificar a Administração, com a antecedência fixada no termo; 8 

- possibilitar que os usuários denunciem qualquer irregularidade verificada 

na prestação dos serviços e/ou no faturamento; e 9 - fixar as regras que 

devam ser observadas pelos credenciados no atendimento (como p. ex. 

proibição de que o credenciado exija que o usuário assine fatura ou guia de 

atendimento em branco). (Decisão 656/1995 – Plenário). 

Nesse mesmo sentido, podem-se citar as seguintes decisões do TCU que 

admitem o credenciamento: Decisão nº 307/2000 – Plenário; Acórdão 

351/2010 – Plenário; Decisão nº 494/94; Decisão nº 604/95 – Plenário.   

Assim, desde que cumpridos os requisitos acima citados, é perfeitamente 

possível a contratação de serviços pela via do credenciamento (modalidade 

de inexigibilidade com base no caput do art. 25 da LLC). Admitida tal forma 

de contratação, a Administração deverá cumprir todas as premissas da 

contratação direta. Sobre o assunto, recomenda-se a observância do roteiro 

prático para contratação direta, elaborado pelo Tribunal de Contas da 

União[5]: 

“O processo administrativo de contratação direta por dispensa de licitação, 

com base nos incisos III a XXIV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, e 

por inexigibilidade de licitação, ao amparo do art. 25 da mesma Lei, será 

instruído com os elementos previstos no art. 26 da Lei, observados os 

passos a seguir: 

1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do objeto; 

2. justificativa da necessidade do objeto; 
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3. caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 

dispensa, se for o caso; 

4. elaboração da especificação do objeto e, nas hipóteses de aquisição de 

material, da quantidade a ser adquirida; 

5. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços; 

6. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 

7. razões da escolha do executante da obra ou do prestador do serviço ou 

do fornecedor do bem; 

8. anexação do original das propostas; 

9. anexação do original ou cópia autenticada (ou conferida com o original) 

dos documentos de regularidade exigidos; 

10. declaração de exclusividade expedida pelo órgão competente, no caso 

de inexigibilidade; 

11. justificativa das situações de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, 

com os elementos necessários à sua caracterização, conforme o caso; 

12. justificativa do preço; 

13. pareceres técnicos ou jurídicos; 

14. documento de aprovação dos projetos de pesquisa para aos quais os 

bens serão alocados; 

15. autorização do ordenador de despesa; 

16. comunicação à autoridade superior, no prazo de três dias, da dispensa 

ou da situação de inexigibilidade de licitação; 

17. ratificação e publicação da dispensa ou da inexigibilidade de licitação na 

imprensa oficial, no prazo de cinco dias, a contar do recebimento do 

processo pela autoridade superior; 

18. inclusão de quaisquer outros documentos relativos à inexigibilidade; 

19. assinatura de contrato ou documento equivalente.” 
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Por fim, necessário esclarecer que, como requisito para a realização de 

qualquer licitação, até no credenciamento, a Lei nº 8.666/93 estabelece, em 

seu art. 7º, a obrigatoriedade da existência de projeto básico aprovado pela 

autoridade competente e disponível aos interessados em participar do 

certame licitatório, implicando nulidade dos atos praticados a infringência 

desta norma. O próprio §9º e o Tribunal de Contas da União atestam que o 

projeto básico é obrigatório também e aplica-se, no que couber, nas 

contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 

 

 

 

05 – OBJETIVO: 

 

Visa o presente o Credenciamento de Entidades de Acolhimento 

Institucional para Reabilitação de pessoas usuárias de substâncias 

psicoativas e a promoção de sua reintegração à vida comunitária. 

 

06 – DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E TERMO DE REFERENCIA;  

 

De acordo com o Anexo I. 

 

 

6.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

A permanência do usuário(a) residente na entidade por no máximo 6 (seis) 

meses, com a possibilidade de uma só prorrogação por mais 3 (três) meses, 
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sob justificativa conjunta das equipes técnicas da entidade e do CAPS de 

referência, em relatório circunstanciado. 

 Respeitar, garantir e promover os diretos do residente como cidadão. 

 Ser centrado nas necessidades do residente, em consonância com a 

construção da autonomia e a reinserção social. 

 Garantir o contato freqüente do residente com a família desde o início 

da inserção na entidade. 

 Respeitar a orientação religiosa do residente, sem impor e sem 

cercear a participação em qualquer tipo de atividade religiosa durante 

a permanência na entidade; 

 Garantir o sigilo das informações prestadas pelos profissionais de 

saúde, familiares e residentes. 

 Inserção da entidade na Rede de Atenção Psicossocial, em estreita 

articulação com os CAPS, a Atenção Básica e outros serviços 

pertinentes; 

 Estímulo a situações de convívio social entre os usuários residentes 

em atividades terapêuticas, de lazer, cultura, esporte, alimentação e 

outras, dentro e fora da entidade, sempre que possível; 

 Realização de reuniões de equipe com freqüência mínima semanal; 

 Manutenção, pela equipe técnica da entidade, de registro escrito, 

individualizado e sistemático contendo os dados relevantes da 

permanência do usuário residente; e 

 Observância às disposições contidas na Resolução nº 63, de 25 de 

novembro de 2011, da ANVISA. 

 A estruturação da entidade prestadora de serviço de atenção em 

regime residencial observará as Resoluções da ANVISA de números 

50, de 21 de fevereiro de 2002, e 29, de 30 de junho de 2011. 

 Contato no mínimo quinzenal entre o usuário e a equipe técnica do 

CAPS, por meio de atendimento no próprio CAPS. 
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 Na saída do usuário (a), deverão ser buscadas parcerias que visem a 

sua inclusão social, com moradia, suporte familiar, geração de 

trabalho e renda, integração ou reintegração escolar e outras 

medidas, conforme as peculiaridades do caso. 

 Todo usuário (a) residente será livre para interromper a qualquer 

momento a sua permanência no serviço de atenção em regime 

domiciliar. 

 O CAPS AD deverá ser imediatamente avisado, via documento físico, 

sobre o termino da internação da usuária. Sendo comunicado 

também, o tipo de alta, por abandono ou se por termino do 

tratamento e outros. Com cópia para a Secretaria Municipal de 

Saúde, Coordenação de Saúde Mental. 

 Atender de acordo com a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que 

dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. 

 

3.5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, 

prepostos ou representantes da Contratada às dependências das 

Secretarias Municipais, quando necessário, para entrega dos serviços 

referentes ao objeto;  

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que 

venham a ser solicitados pela CONTRATADA;  

Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir que continuem a serem os mais 

vantajosos para o Município de Várzea Grande.  
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Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no 

edital; 

O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; 

caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções 

administrativas e/ou legais cabíveis.  

A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa 

responsabilidade da futura Contratada, por qualquer inobservância ou 

omissão às Cláusulas contratuais;  

 

6.1.1. O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de 

fabricação, bem como desgastes anormais do equipamento, suas partes e 

acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os elementos 

defeituosos, sem ônus à contratante. 

6.1.2. A empresa vencedora obrigatoriamente devera ter Assistência técnica 

e manutenção prestada pelos seus representantes autorizados, nas cidades 

de Cuiabá e/ou Várzea Grande/MT. 

6.1.3. O fornecedor deve assegurar a entrega dos equipamentos e serviços 

de assistência técnica e manutenção do equipamento, dentro do prazo de 

garantia, com qualidade satisfatória. 

6.1.4. O fornecedor deve assegurar a prestação dos serviços de 

manutenção preventiva ou corretiva, comprometendo-se a realizá-la 

imediatamente, a partir da data de recebimento do pedido da instituição, 

assumindo o ônus de não computar no período de garantia os prazos 

excedentes de manutenção do equipamento, observando que quando 

houver a necessidade da manutenção preventiva e corretiva de algum 

equipamento a empresa obrigatoriamente deverá ofertar a contratante 

outro equipamento em pleno funcionamento até que o concerto do 

equipamento da contratante seja devidamente entregue e instalado e em 

pleno funcionamento. 
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6.1.5. O fornecedor deve assegurar, durante um período de tempo 

estabelecido a contar da data de aceitação do equipamento, o fornecimento 

de partes e peças de reposição, comprometendo-se a fazê-lo em prazo 

máximo definido, a partir da data de recebimento do pedido da instituição. 

6.1.6. O fornecedor deve fornecer à instituição, nas condições e prazos 

previstos pela instituição, todas as informações técnicas necessárias para a 

prestação de serviços de manutenção do equipamento (manual de serviço). 

6.1.7. A instalação dos equipamentos ficará sob responsabilidade da 

empresa vencedora, devendo ser iniciada imprescindivelmente e 

imediatamente após o recebimento formal da autorização de fornecimento. 

6.1.8. A equipe técnica instituída para a aceitação do equipamento, deverá 

se manifestar quanto à adequação do funcionamento do equipamento 

realizada pelo fornecedor ou seu representante autorizado. 

 

6.2 - EXIGENCIAS ESPECIFICAS: 

6.2.1- O objeto social das entidades sem fins lucrativos interessadas deve 

abranger atividades relacionadas à oferta de ações de prevenção, 

reabilitação, reinserção social e ocupacional de usuários de substâncias 

psicoativas, na modalidade de acolhimento institucional. Estabelecer as 

metas qualitativas e quantitativas e os indicadores de desempenho que 

serão avaliados, visando o acompanhamento e a avaliação da efetividade do 

contrato celebrado entre as partes bem como compromissos a serem 

cumpridos pela CREDENCIADA e a Secretaria de Saúde no período de 

2015/2016, estabelecendo a programação financeira relativa ao pagamento 

da produção de serviços, que compreende o desenvolvimento das seguintes 

atividades: 

 A

tender a demanda oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, assim 

como os Serviços de Saúde Mental (CAPS AD, CAPS II, CAPS i, 

CONSULTÓRIO NA RUA) 
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 A

 Entidade CREDENCIADA atenderá a população residente e 

referenciada e terá como compromisso garantir o acesso aos serviços 

pactuados de forma regular e contínua. 

 

6.2.2- Apresentação: 

I – Dados de Identificação da Entidade Proponente; 

II – Cópia autenticada de: Registro de Identidade, CPF, Carteira do 

Conselho de Classe e currículos dos profissionais que compõem a equipe da 

entidade proponente, conforme Artigo 11º e 12º da Portaria n.131 de 26 de 

janeiro de 2012; 

III – Descrição da estrutura física da Entidade, com cópia da planta baixa; 

para tanto a entidade interessada deve obedecer rigorosamente o que 

preceitua o artigo 9º da portaria n.131 de 26 de janeiro de 2012; 

IV - Licença atualizada da entidade beneficiária, de acordo com a Legislação 

Sanitária; 

V - Comprovação da existência e do efetivo funcionamento da entidade 

beneficiária hápelo menos 3 (três) anos quando da publicação da Portaria 

GM/MS 131 de 26 de janeiro de2012; 

 

6.3 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURIDICA 

6.3.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de 

cartório competente ou por servidor da Administração Pública ou, ainda, por 

publicação em órgão da imprensa oficial.  

63.2 - Para fins de habilitação no presente certame, serão exigidos os 

seguintes documentos:  

6.3.3 - Prova de inscrição no CNPJ.  

6.3.4 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal.  
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6.3.5 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual.  

6.3.6 - Certidão Negativa de Débito para com as Fazendas Federais:  

6.3.7 - Secretaria da Receita Federal e  

6.3.8 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

6.3.9 - Certidão Negativa Conjunta da Receita Federal. ( Débitos INSS) 

6.3.10 - Certidão Negativa de Débito relativo ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviços (FGTS).  

6.3.11 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

6.3.12 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

6.3.13 - Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual e última 

alteração (se houver).  

6.3.14 - Comprovação, mediante apresentação de Atestado de Capacitação 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual mencione 

expressamente a aquisição referente ao objeto que se está propondo.  

6.3.15 - Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 

7º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

6.3.16 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta 

ou contrariar qualquer dispositivo deste, o Pregoeiro considerará o 

proponente inabilitado. 

 

 07 – DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO 

(   ) compras de matérias e bens comuns 

(   ) compras de equipamento e matérias permanentes 

(   )  serviços comuns – manutenção/prestação de serviços. 

( X ) serviços especializados 

(   ) serviços técnicos  - consultoria/auditoria/assessoria. 
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(   ) serviços de engenharia e obras 

  

08 – CUSTOS ESTIMADOS: R$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil 

Reais) Anual. 

 

08.1- Forma de Pagamento: 

Considerando que o incentivo financeiro de custeio instituído será de  R$ 

1.000,00 (Hum mil reais) para cada usuário (a), de acordo com a portaria 

131 DE 26 DE JANEIRO DE 2012. 

Os valores a serem pagos serão proporcional aos dias de internação e 

mediante relatório de atendimento individual de cada paciente. 

 

09 - LOCAL DE ATENDIMENTO 

O CAPS AD deverá acolher o usuário (a), realizar as avaliações psicológicas 

e psiquiátricas, verificar a necessidade para a “internação” e regular as 

vagas para a Comunidade Terapêutica contratada. 

  

10 – PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 

O prazo será de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 

vigente. 

 

11 – PRAZO PARA INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 

Após 05 (Cinco) dias a contar da assinatura do contrato. 

 

12 – PUBLICAÇÕES  

 (x) jornal oficial da união – d.o.u        ( x) jornal oficial do Estado-Iomat 

 (x) jornal oficial do município - amm.  (x) internet 
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 (x) jornal de circulação estadual – outros 

 

  13 – SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

 

 (   ) convite                        (   ) pregão presencial 

 (   ) concorrência pública   (   ) pregão presencial 

 (   ) tomada de preços       (   ) dispensa de licitação – ART.24 IV 

 (    ) pregão eletrônico– registro de preços menor preço por item                  

 (   ) leilão                            ( X) Chamamento Publico 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Projeto/Atividade Elemento de 

Despesa  

   Fonte Meta/Indicador PDI 

9003 3.3.50.43 0002 2.5 

PERSPECTIVA  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR 

META DE 

LONGO PRAZO 
INICIATIVAS 

 

PROJETO/ 

ATIVIDADE 

 

RESPONSÁVEL 

2. ELEVAR A 

EXPECTATIVA 

DE VIDA DA 

POPULAÇÃO. 

2.5 - 

Mortalidade 

por causas 

externas. 

2.5 - Reduzir a 

taxa de 

Mortalidade 

por Causas 

Externas de 

109,2/100.000 

hab. para 

87,4/100.000 

hab., até 2033 

2.5.6 

Fortalecer as 

ações para 

pessoas com 

sofrimento ou 

transtorno 

mental e com 

necessidades 

decorrentes 

9003 
Daoud Mohd 

Abdallah 
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(linha de base 

2011). 

do 

uso/consumo 

de álcool, 

crack e 

outras 

drogas. 

   

 

15 – PUBLICO/FORNECEDOR: o Credenciamento de Entidades de 

Acolhimento Institucional para Reabilitação de pessoas usuárias de 

substâncias psicoativas e a promoção de sua reintegração à vida 

comunitária. 

 

16 – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização caberá a servidora DULCE REGINA 

AMORIM, CPF: 321.277.231-04 e RG. 147.966 SSP/MT MATRICULA Nº 

87422, Contato 65-8417-0064 

 

 

 

Várzea Grande, 15 de Janeiro de 2015 

 

 

 

 

DAOUD M. K. J ABDALLAH  

Secretario Municipal de Saúde 
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ANEXO I. 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS: 

Ite

m 

Especificação Valor 

Unitário  

Qtde 

Mês 

Valor Total 

Mês 

Qtde 

Ano 

Valor Total 

Ano 

01 Vagas para masculino: 20 

(VINTE) mensal 

R$ 

1.000,00 

20  R$ 

20.000,00 

240 R$ 

240.000,00 

02 Vagas Feminino: 10 (DEZ) 

mensal 

R$ 

1.000,00 

10 R$ 

10.000,00 

120 R$ 

120.000,00 

03 Vagas infanto/juvenil: 10 

(DEZ) mensal  

R$ 

1.000,00 

10 R$ 

10.000,00 

120 R$ 

120.000,00 

 Total  40 R$ 

40.000,00 

480 R$ 

480.000,00 

Considerando que o incentivo financeiro de custeio instituído será de  R$ 

1.000,00 (Hum mil reais) para cada usuário (a), de acordo com a portaria 

131 DE 26 DE JANEIRO DE 2012. 
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ANEXO III 

 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

  

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 

procedimento de licitação, na modalidade ______________ XXX/XXXX, da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT que: 

- assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados à Comissão Permanente de Licitações, nos 

sujeitando a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

- comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

- temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n. 

8666/93 bem como ao Edital e Anexos da _________ nº xxx/XXXX;  

-tomamos conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 

- que os sócios e diretores de que não ocupam cargo ou função de 

chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde 

a nível Municipal, estadual ou Federal, nos termos do parágrafo 4° do artigo 

6 da Lei 8080/90; 

 ___________, em __ de ________________ de ________. 

 ___________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: (CARIMBO DO CNPJ) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 

procedimento de licitação, na modalidade ______________ n. XXX/XXXX, 

da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, não ter recebido desta ou de 

qualquer outra entidade da Administração em âmbito Federal, Estadual e 

Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e/ou 

impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter 

recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e/ou contratar com a 

Administração Federal, Estadual e Municipal, regido pela Lei n. 8.666/93 e 

alterações, bem como que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para nossa habilitação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, na forma do artigo 32, §2º da lei 8666/93 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

  

___________, em ___ de ________________ de _______. 
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ANEXO V 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 

 

A Empresa ___________________, CNPJ: _____________, com 

sede à _____________________________________, por seu 

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 

Edital da ______________ no. Xxx/XXXX da Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande – MT,  DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita 

todas as exigências contidas no Edital de _____________ No. xxx/XXXXX, 

bem como se submete a todas as propostas estatuídas na Lei Federal no. 

8.666 / 93 e suas alterações. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

  

 

Cidade, em ___de ____ de _______. 

  

 

________________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA (NOME E CPF) 

EMPRESA (NOME E CNPJ) 
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ANEXO VI 

MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

 

Pelo presente, a empresa................................................................, 

situada 

no(a)..................................................................................................

..........., CNPJ nº. ....................................., por seu 

.............................................................. (diretor ou sócio com poderes 

de gerência), outorga ao Sr. .................................., RG nº. 

.........................., amplos poderes para representá-la junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande/MT na _________________ Nº. XX/XXXX, 

inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, 

enfim, praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, 

podendo o credenciado receber intimações no seguinte endereço: 

........(Rua, número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, 

CEP). 

(Local e Data) 

 

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado) 

  

 

________________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: (Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VII 

MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

xxxxxxxx n. xxx/xxxxx 

Sessão Pública: xx/xx/xxxxx, às xxxhxxmin. 

Local:  Sala de Licitações – Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

IITTEEMM  EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  

PPRROODDUUTTOO  

MMAARRCCAA  UUNNIIDD..  QQUUAANNTT..  PPRREEÇÇOO  

UUNNIITT..  

PPRREEÇÇOO  

TTOOTTAALL  

              

TTOOTTAALL  

GGEERRAALL  

RR$$                                                        ((________________________________________________________________))  

Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as 

despesas com mão-de-obra, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, 

trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com frete, carga e 

descarga. 

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.    Prazo de entrega: ______ 

 

_____________________, XX de xxx de 2013. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 
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ANEXO VIII – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

xxxxxxxxxxx n. ___/2013 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

A Empresa _________________________________________________,inscrita 

no CNPJ nº._____________________, localizada à 

________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a)___________________________, portador(a) da Cédula de Identidade 

nº_________________ e  do CPF nº._______________________, declara para 

os devidos fins que em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 

8.666/93, não existem fatos supervenientes ao seu credenciamento  na 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande que sejam impeditivos de sua habilitação 

para este certame.  

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                          _________, ____ de ___________ de 

2013. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Representante LegaL 
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ANEXO IX – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

xxxxxxxxxxxxxxX N. ___/2013 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso 

XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 

8666/93; que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) 

anos.  

   __________, ____ de ___________ de 2013. 

_____________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de 

aprendiz deverá declarar expressamente. 
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ANEXO X 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ______/______ 

 

Termo de Contrato de Prestação de Serviços de acolhimento institucional 

para reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e a 

promoção da sua reintegração à vida comunitária, celebrado entre o 

MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, através da Secretaria Municipal de 

Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande e a Empresa 

.................., autorizado através do Chamamento Público nº ____/___ e 

procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº: ____/2013.  

 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pela Secretaria 

Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, fundo 

público inscrito no CNPJ n. 11.364.895/0001-60, com sede a Avenida 

Castelo Branco, n. 2500, Bairro Água Limpa, em Várzea Grande, tendo por 

seu representante o Secretário de Saúde.  

CONTRATADA:  

CNPJ:  

Endereço:  

Representada por:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 – O presente contrato tem por objeto a contratação de entidades 

de acolhimento institucional para reabilitação de pessoas usuárias de 

substâncias psicoativas e a promoção de sua reintegração à vida 

comunitária.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2.1 – A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço objeto do presente 

instrumento, que em espaço da instituição credenciada mediante solicitação 
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médica e autorização prévia da Central de Regulação ou outro instrumento 

que a Secretária Municipal de Saúde vier a formalizar junto aos 

credenciados.  

2.2 – As despesas do presente contrato correrão à conta da Dotação 

Orçamentária:  

2.2.1 – Projeto/Atividade:  

2.2.2 – Elemento Despesa:  

2.2.3 – Unidade Orçamentária:  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  

3.1. O pagamento dos serviços será efetuado da seguinte maneira; 

3.1.1. Entregar o relatório de atendimento, de acordo com as 

normas do Ministério da Saúde, até o 5º (quinto) dias útil de cada mês 

subseqüente à prestação dos serviços, para pagamento até o 10º (décimo) 

dia útil após a emissão do referido relatório do Mês subseqüente a 

prestação dos serviços. 

3.2. Para o efetivo pagamento, o credenciado, empresa deverá 

apresentar mensalmente à Secretária Municipal de Saúde, até o 5º (quinto) 

dia útil do mês subseqüente a prestação do serviços, através do relatório 

das autorizações emitidas pela Central de Regulação. 

3.3. O Fundo Municipal de Saúde pagará, mensalmente, aos 

prestadores, pelos serviços efetivamente prestados, estes deverão ser 

aprovados e se houver alguma divergência poderão sofrer glosas no teto 

Maximo da unidade e nos valores unitários de cada procedimento, conforme 

tabelas do Sistema Único de Saúde. 

3.4. Os recursos de custeio das atividades ambulatoriais e hospitalares 

consignados no fundo de Saúde da Secretária Municipal de Saúde são 

provenientes de transferências federais mensais, conforme valores fixados 

pela Comissão Intergestora Tripartite, no valor e rubrica fixados no Diário 

Oficial da União – DOU. 

3.5. Os valores estipulados na Tabela SUS serão revistos na mesma 

proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da 

Saúde. 
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3.6. A revisão da tabela SUS independerá de termo aditivo, sendo 

necessário anotar no processo a origem e autorização da revisão de valores, 

com data da publicação do DOU. 

  

CLAUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

4.1. Os serviços deverão ser prestados em espaço da instituição 

credenciada mediante solicitação médica e autorização prévia da Central de 

Regulação ou outro instrumento que a Secretária Municipal de Saúde vier a 

formalizar juntos aos credenciados. 

 

CLÁUSULA  QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO/ALTERAÇÃO  

5.1 – Este contrato terá vigência de 12 meses, a partir de sua 

publicação.  

5.2 – O contrato poderá ser acrescido ou suprimido em até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 65, §1º da Lei 

de Licitações e Contratos).  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

6.1 - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do 

servidora Dalva Alves de Oliveira, brasileira, portador da Cédula de 

Identidade RG n°. 054.867 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 

207.465.201-15, Matricula nº 89947. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS  

7.1 – Os preços contratados somente poderão ser revistos se, na 

vigência do contrato houver alteração da Tabela SUS.  

 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO CONTRATUAL  

8.1. Constituem motivos para rescisão ou denúncia do Contrato a ser 

firmado, o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, 

bem como os motivos previstos na Lei Federal 8.666/93. 

8.2. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades 

em andamento puder causar prejuízo à população, a critério da 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE, será observado o 

prazo de até 90 (noventa) dias para ocorrer a rescisão. 

8.2.1. Se neste prazo a Pessoa Jurídica a ser contratada 

negligenciar na prestação dos serviços que vierem a ser contratados, a 

multa eventualmente imposta poderá ser duplicada. 

8.3. A rescisão do Contrato será determinada pelo MUNICÍPIO DE 

VARZEA GRANDE e exarada no processo administrativo competente, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, tudo com vista ao disposto na 

Lei 8.666/93, em especial ao seu artigo 79. 

8.4. Da decisão da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande de 

rescindir o Contrato caberá á Pessoa Jurídica a ser contratada pedido de 

recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação do ato. 

8.5. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do 

subitem anterior, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande deverá 

se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis e terá efeito suspensivo, 

salvo se houver interrupção dos serviços essenciais o que ensejará direito 

da Administração buscar alternativas para assegurar a plena prestação  dos 

serviços. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES  

9.1. A Pessoa Jurídica a ser contratada, deverá observar as cláusula(s) 

ou obrigação(ões) constantes do Contrato a ser firmado, ou de dever 

originado de norma legal ou regulamentar pertinente ensejará ao 

MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, garantida a prévia defesa, aplicar, em 

cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 

8666/93 e suas alterações.  

9.2. A imposição das penalidades previstas neste item ocorrerá depois 

de efetiva auditagem assistencial ou inspeção, e dela será notificado Pessoa 

Jurídica a ser contratada. 

9.3. Na aplicação das penalidades previstas em lei Pessoa Jurídica a 

ser contratada poderá interpor recurso administrativo, dirigido a autoridade 

competente, garantindo ao mesmo o direito de defesa em processo regular. 
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9.4. Os procedimentos não realizados, os realizados sem autorização, 

ou impróprios á Prefeitura Municipal de Várzea Grande, serão identificados e 

glosados, após levantamento da supervisão laboratorial. 

9.5. O descredenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo que 

houver descumprimento e irregularidades na execução dos serviços fixadas 

nas normas do SUS e sempre que a Pessoa Jurídica a ser contratada não 

atender as exigências deste Edital, seus anexos e contrato. 

9.6. As sanções a serem fixadas serão: 

a) multa  

b) advertência  

c) suspensão 

d) declaração de inidoneidade 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS  

10.1 – Fazem parte integrante deste instrumentos os documentos 

constantes do Processo ______/____, respeitando o disposto no Edital de 

Credenciamento nº XXX/XXX e da Inexigibilidade de Licitação nº ____/XXXe 

seus anexos e observações, tendo plena validade entre as partes 

contratantes.  

10.2 – A tolerância de qualquer das partes, relativas às infrações 

cometidas contra disposições deste contrato, não exime o infrator de ver 

exigido, a qualquer tempo, seu cumprimento integral.  

10.3 – A CONTRATADA se obriga a manter as condições de habilitação 

e qualificação durante a vigência deste contrato, sob pena da aplicação das 

disposições da cláusula oitava.  

10.4 – Aplicam-se a este instrumento os demais dispositivos previstos 

na Lei 8.666/93 e alterações.  

10.5 – Fica eleito o Foro da Comarca de Várzea Grande para admitir 

eventuais litígios oriundos do presente contrato.  

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em três vias, de 

igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.  

 

VÁRZEA GRANDE-MT, ........ de ....................... de 2013. 
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CONTRATANTE: 

Município de VÁRZEA GRANDE-MT 

Prefeito Municipal 

Secretaria de Saúde 

Procurador Geral do Município 

CONTRATADA: 

Representante Legal 

TESTEMUNHA 1: 

RG                                                   CPF 

TESTEMUNHA 2: 

RG                                                              CPF 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/2015 

O Município de Várzea Grande, por meio do Fundo Municipal de Saúde torna publico 

aos interessados que, fará realizar licitação na modalidade de CHAMAMENTO 

PÚBLICO, para CREDENCIAMENTO, cujo objeto é o credenciamento de entidade de 

acolhimento institucional para reabilitação de pessoas usuárias de substâncias 

psicoativas e a promoção de sua reintegração à vida comunitária, para atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande. Os interessados 

deverão entregar a documentação exigida na Superintendência de Licitação no 

endereço abaixo, no período das 12:00 às 17:30 horas.  A abertura dos envelopes 

se dará em sessão pública do dia 23 de março de 2015, às 09h00min (fuso horário 

local). O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande - Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 12h00min às 

18h00min, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante 

recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e gratuitamente, no site: 

www.varzeagrande.mt.gov.br. 

Várzea Grande-MT, 02 de março de 2015. 

 

 

 

 

DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH 

Secretário Municipal de Saúde 


