
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 
                              Secretaria de Assuntos Estratégicos 

 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2019 

 

       O MUNICÍPIO DE FRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, através do Processo nº 

17.987/19, convida os interessados em prestar serviços para a Secretaria Municipal de Recursos 

Humanos, na área EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS POR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OU EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A NR 07 E DA CLT,  previamente credenciadas na Prefeitura 

Municipal de Franca ao preço da tabela do SUS (Sistema Único de Saúde), a se credenciarem na 

Prefeitura Municipal de Franca, junto à Coordenadoria de Licitações e Compras, na Rua Frederico 

Moura, 1517, Sala 03, Prédio da Antiga Câmara Municipal, até o dia  22 de Agosto de 2019, às 16 

horas. 

 

I - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 

I - O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa para prestar serviços de saúde, na 

área de EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS POR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OU EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO A NR 07 E DA CLT pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis de acordo com 

previsão Legal. 

 

II - Os exames relacionados à neste credenciamento deverão ocorrer de acordo com a necessidade 

do SIAS (Serviço Integrado de Atendimento ao Servidor), em até 72 horas da data da coleta. Os 

resultados deverão ser disponibilizados via internet no mesmo prazo de 72 horas. 

 

III - Definem-se como exames laboratoriais e análises clinicas os elementos constantes da tabela de 

procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS, – para a realização de exames admissionais e 

periódicos. 

IV – Os exames a serem contratados e os respectivos valores a serem pagos são os seguintes: 

 

ITEM UND QTD 
DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS OU 

SERVIÇOS 

PREÇO 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO 
MÉDIO 
TOTAL 

R$  

1 SV 100 DOSAGEM DE ACETONA 1,85 185,00 

2 SV 100 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 3,51 351,00 

3 SV 100 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 3,51 351,00 

4 SV 100 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 1,85 185,00 

5 SV 100 DOSAGEM DE COLINESTERASE 3,68 368,00 

6 SV 100 DOSAGEM DE CREATININA 1,85 185,00 

7 SV 500 
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-

TRANSFERASE (GAMA GT) 
3,51 1.755,00 

8 SV 2500 
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-

OXALACETICA (TGO) 
2,01 5.025,00 

9 SV 100 
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-

PIRUVICA (TGP) 
2,01 201,00 

10 SV 100 CONTAGEM DE PLAQUETAS 6,48 648,00 

11 SV 100 CULTURA PARA BAAR 5,63 563,00 
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12 SV 100 
DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA ( 2 

DOSAGENS) 
3,63 363,00 

13 SV 100 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO 2,73 273,00 

14 SV 100 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA 2,85 285,00 

15 SV 100 
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA 

PROTROMBINA (TAP) 
2,73 273,00 

16 SV 100 
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE 

HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 
2,73 273,00 

17 SV 300 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO  1,85 555,00 

18 SV 100 
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO 

ESPECÍFICO (PSA) 
16,42 1.642,00 

19 SV 2500 HEMOGRAMA COMPLETO 4,11 10.275,00 

20 SV 100 
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 

(ELISA) 
10 1.000,00 

21 SV 1000 
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS 

DA HEPATITE C (ANTI-HCV) 
18,55 18.550,00 

22 SV 1000 
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO 

VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 
18,55 18.550,00 

23 SV 1000 
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-GG CONTRA 
ANTIGENO CENTRAL  DO VIRUS DA HEPATITE 

B (ANTI-BC-IG) 
18,55 18.550,00 

24 SV 1000 
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA 

ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA 
HEPATITE B ( ANTI-HBS) 

18,55 18.550,00 

25 SV 300 TESTE DE VDRL P/DETECÇÃO DE SIFILIS 2,83 849,00 

26 SV 100 EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL 3,04 304,00 

27 SV 300 
PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR 

ELETROFORESE) 
4,44 1.332,00 

28 SV 300 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 1,65 495,00 

29 SV 300 DOSAGEM DE ÁCIDO HIPURICO 2,23 669,00 

30 SV 300 DOSAGEM DE ÁCIDO METIL-HIPURICO 2,04 612,00 

31 SV 100 
DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE 

(CONTROLE/DIAGNOSTICO TARDIO) 
13,2 1.320,00 

32 SV 500 RAIO X TORAX  (PA + PERFIL) 9,5 4.750,00 

33 SV 300 ESPIROMETRIA 6,36 1.908,00 

34 SV 500 ELETROCARDIOGRAMA 5,15 2.575,00 

35 SV 500 ELETROENCEFALOGRAMA 25 12.500,00 

   Total R$  126.085,00 

 

O valor anual do presente instrumento é estimado em R$ 126.085,00 (cento e vinte e 

seis mil e oitenta e cinco reais). 

  V – As quantidades estimadas de exames a serem realizados poderão sofrer uma variação de até 

20% (vinte por cento), para mais ou para menos, conforme a demanda. 

VI – A entrega do objeto licitado deverá ocorrer de acordo com a necessidade do SIAS (Serviço 
Integrado de Atendimento ao Servidor), em até 72 horas da data da coleta. Os resultados deverão ser 
disponibilizados via internet no mesmo prazo de 72 horas. 
 
VII – O laboratório ou empresa contratada deverá manter unidades de coleta em locais de fácil acesso 
na cidade de Franca-SP. 
 
VIII – A empresa contratada deverá fornecer previamente todos os recipientes necessários à coleta de 
materiais e fornecidas as orientações pertinentes aos exames. Todo o material necessário aos 
exames deverá ser descartável e seus preços estarem incluídos na cotação apresentada para a 
licitação. O material a ser utilizado nos exames deverá obedecer aos padrões de higiene 
estabelecidos pela Vigilância Sanitária 
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IX – A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO, expedido pela Secretaria requisitante. As guias de solicitação dos exames deverão 
ser emitidas pelo SIAS, setor responsável pela Medicina do Trabalho.  
 
X – É competência da contratada disponibilizar profissional técnico habilitado para efetuar as coletas 
em todos os dias e horários das mesmas.  

 

II) DAS EXIGÊNCIAS PARA O CREDENCIAMENTO - DOCUMENTAÇÃO      

  

a)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

 

b)  Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ); 

 

c) Prova de regularidade ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) mediante apresentação 

de certificado de regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

pessoa jurídica mediante certidão negativa de tributos;  

 

e) Prova de regularidade relativa a Previdência Social mediante certidão negativa de débito (CND do 

INSS); 

 

f) Certidão negativa de falência e concordata, emitida pelo distribuidor do foro da sede do licitante; 

 

g) Alvará de localização e funcionamento fornecido pelo Município e Alvará de funcionamento emitido 

pela Vigilância Sanitária; 

 

h) Declaração firmada por servidor responsável pela área de pessoal da Prefeitura Municipal de 

Franca de que o prestador ou nenhum dos responsáveis pela pessoa jurídica ou seus sócios são 

servidores municipais contratados por concursos ou por outra forma ou nomeados para cargos em 

comissão, com ou sem remuneração; 

 

l) Declaração dos responsáveis pela pessoa jurídica de que não possuem cargos de direção ou 

chefia em órgão público vinculado ao SUS; 

 

j) RG e CPF dos responsáveis pelas atividades; 

 

I – A análise e a aprovação dos documentos apresentados pelos interessados, visando o 

credenciamento de que trata o presente Termo, serão feitas através da ação conjunta da Copel e 

Técnicos do SIAS, os quais poderão fazer diligências com relação à documentação apresentada e 

realizar visitas, previamente agendadas, para verificação das instalações do Laboratório a ser 

credenciado; 
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III)        CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

I - É vedado: 

a. O credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município; 

b. A terceirização ou subcontratação dos serviços. 

II – O credenciamento somente consubstar-se-á após aprovação, conforme parâmetros do SUS, do 

Ministério da Saúde, pelos órgãos técnicos da Administração Municipal, da capacidade técnica e 

operacional de toda documentação apresentada pelo pretenso credenciado. 

III - O Município reserva-se no direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, verificada 

em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa; 

IV -  O credenciamento, configurará uma relação contratual de prestação de serviços. 

  

IV - DO PAGAMENTO 

 

I - O pagamento será feito de acordo com os valores estabelecidos pela Tabela do SUS, efetuados 

pela Secretaria de Finanças do Município, exclusivamente por meio de créditos em conta bancária em 

nome da credenciada, trinta dias após a entrega dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal 

ou fatura que conste especificamente o objeto recebido na ocasião. A Prefeitura Municipal de Franca 

não se responsabilizará por outro tipo de cobrança 

 

V - DO PESSOAL DO CREDENCIADO 

 

I – Quando da prestação de serviço em dependências ou setores próprios do credenciado, é de 

responsabilidade exclusiva e integral do credenciado, a utilização de pessoal para execução dos 

respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 

poderão ser transferidos para o Município; 

 

II – Declaração da empresa proponente se comprometendo, se credenciado, a apresentar os 
seguintes documentos. 
 

 Certificado de registro ou inscrição no Conselho profissional correspondente, de acordo com as 
exigências legais; 

 

 Inscrição do responsável técnico no Conselho profissional correspondente, conforme 
exigências legais.  
 

       Comprovação de que possuem unidades habilitadas de atendimento e coleta, todas 
registradas, identificadas e com endereços especificados, com capacidade para atender o 
número de servidores públicos lotados na Prefeitura Municipal de Franca-SP. 

 

VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

I - Os recursos do presente credenciamento oneram os recursos municipais na seguinte classificação 

programática: 
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02.00.00 – Município de Franca 
02.02.01 – Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
041222004 – Gestão dos Serviços da Secretaria de Recursos Humanos 

 

VII -  FORMALIZAÇÃO 

 

I - O credenciamento será formalizado mediante Termo próprio anexado ao presente, contendo as 

Cláusulas e condições previstas neste Edital. 

 

 

 

 

_______________________________________________  

Luis Roberto Garcia de Oliveira  

Secretario Municipal de Recursos Humanos 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO Nº _02/2019 

 

Termo de credenciamento para contratação de empresa para 

prestação de serviços de EXAMES LABORATORIAIS A 

SEREM REALIZADOS NOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS POR LABORATORIO DE ANALISES 

CLINICAS OU EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO A NR 07 E DA CLT previamente 

credenciadas na Prefeitura Municipal de Franca ao preço da 

tabela do SUS (Sistema Único de Saúde). 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o Município de Franca, CNPJ nº 

47.970.769/0001-04, com sede nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Frederico 

Moura nº 1517, doravante designado CREDENCIANTE, neste ato representado, por delegação do Sr. 

Prefeito Municipal através do Decreto nº ___________, pelo Sr. Secretária Municipal de Recursos 

Humanos, ___________________________________________, portador do RG nº __________ 

expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, CPF ___________, 

residente e domiciliado em Franca/SP, na ___________________, e, de outro lado 

_____________________, inscrito no CNPJ sob o nº _____________, situado na ______________, 

na cidade de Franca, Estado de São Paulo, representado neste ato por seu diretor Presidente, 

________________, portador da cédula de identidade nº ______________ SSP/SP e CPF nº 

residente e domiciliado na cidade de Franca, Estado de São Paulo, doravante denominado 

CREDENCIADO, têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, de conformidade com a Lei 

nº 8.666/ 93 e suas alterações posteriores, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E RESPECTIVOS VALORES 

 

I - O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa para prestar serviços de saúde, na 

área de EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS POR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OU EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO A NR 07 E DA CLT pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis de acordo com 

previsão Legal. 

 

II - Os exames relacionados à neste credenciamento deverão ocorrer de acordo com a necessidade 

do SIAS (Serviço Integrado de Atendimento ao Servidor), em até 72 horas da data da coleta. Os 

resultados deverão ser disponibilizados via internet no mesmo prazo de 72 horas. 

 

III - Definem-se como exames laboratoriais e análises clinicas os elementos constantes da tabela de 

procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS, – para a realização de exames admissionais e 

periódicos. 

IV – Os exames a serem contratados e os respectivos valores a serem pagos são os seguintes: 

Procedimento Valor 
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O valor anual do presente instrumento é estimado em R$ ______________ 

(_________________________________________________________). 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES  

I – As quantidades estimadas de exames a serem realizados poderão sofrer uma variação de até 20% 

(vinte por cento), para mais ou para menos, conforme a demanda, sendo distribuídos conforme a 

demanda. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

I – A análise e a aprovação dos documentos apresentados pelos interessados, visando o 

credenciamento de que trata o presente Termo, serão feitas através da ação conjunta da Copel e 

Técnicos do SIAS, os quais poderão fazer diligências com relação à documentação apresentada e 

realizar visitas, previamente agendadas, para verificação das instalações do Laboratório a ser 

credenciado; 

 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

 

I – Os credenciados se obrigam a cumprir as seguintes exigências: 
 

a) – Não utilizar e nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação; 

 
b) - Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 

mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços; 
 
c) - Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
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oferecidos; 
 
d) - Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 
 

II - Notificar o MUNICIPIO, por sua instância situada na jurisdição do Credenciado de eventual 

alteração de seus estatutos ou de sua diretoria, enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

I - O credenciamento de que trata o presente termo terá o prazo de validade de 12 (doze) meses, a 

contar da sua publicação, o qual poderá ser renovado, por períodos iguais e sucessivos, não 

ultrapassando o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com as condições a serem estabelecidas 

pela Prefeitura Municipal de Franca, para atualização dos seus documentos; 

 

II - Sem embargo desse prazo de validade, o credenciamento poderá ser cassado, a qualquer tempo, 

caso ocorram mudanças das condições exigidas para o mesmo, após ser outorgado às empresas 

credenciadas o prazo de (10) dez dias, para regularização ou apresentação de defesa; 

 

III - O credenciamento da empresa não gera exclusividade do seu atendimento ao paciente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

I - Os exames relacionados à neste credenciamento deverão ocorrer de acordo com a necessidade do 

SIAS (Serviço Integrado de Atendimento ao Servidor), em até 72 horas da data da coleta. Os 

resultados deverão ser disponibilizados via internet no mesmo prazo de 72 horas. 

 

II - Definem-se como exames laboratoriais e análises clinicas os elementos constantes da tabela de 

procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS, – para a realização de exames admissionais e 

periódicos. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DOS PREÇOS  E  REAJUSTES 

 

I – A Credenciante pagará ao Credenciado o valor da Tabela SUS, conforme a lista de exames e 

respectivos valores especificados na CLÀUSULA PRIMEIRA – Item IV, do presente instrumento. 

 

II - Ocorrendo eventuais alterações na tabela de serviços, promovidas pela direção nacional do SUS, 

os valores previstos para pagamento do Credenciado poderá ser reajustado, por acordo, com as 

devidas justificativas, nos termos do expressamente disposto no artigo 65, inciso II, letra “d” da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 

1994. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

I - Os recursos do presente credenciamento oneram os recursos municipais na seguinte classificação 

programática: 

02.00.00 – Município de Franca 
02.02.01 – Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
041222004 – Gestão dos Serviços da Secretaria de Recursos Humanos 
 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

I - Os pagamentos serão efetuados de acordo com a Tabela do SUS, na quantidade e tipos de 

exames realizados, segundo a lista de exames e respectivos valores especificados na CLÁUSULA 

PRIMEIRA do presente instrumento, tendo como parâmetro o Resumo dos valores Aprovados no 

Sistema de Informação Hospitalar Ambulatorial – SIA. 

 

II - O pagamento ao Credenciado será efetuado/ repassado no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis 

após o recebimento dos recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e após a conferência e 

aprovação dos serviços realizados. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

I - O Credenciado deverá manter, durante a vigência deste Termo, as condições de habilitação 

exigidas para a sua celebração; 

 

II - O Município reserva-se no direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

pelos credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em caso de má prestação, verificada 

em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa; 

 

III - O credenciado deverá possuir empresa de fácil acesso no território do Município;  

 

IV - Não poderá fazer parte do quadro social do Credenciado, sob pena de rescisão deste Termo, 

servidor público contratado sob qualquer título; ocupante de cargo eletivo ou com registro oficial de 

candidatura a cargo no Município Credenciante; 

 

V – É vedado ao Credenciado realizar a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse 

Termo. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CREDENCIADO 

 

I - Requerer previamente ao Município toda e qualquer alteração nas condições verificadas quando do 

credenciamento, somente procedendo à alteração após autorização, que será concedida 
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exclusivamente se for compatível com as obrigações, condições e qualificações exigidas neste 

Termo; 

 

II - O Credenciado é responsável pela indenização ao paciente, ao Município e a terceiros a eles 

vinculados, por danos materiais e morais a que der causa em razão de dolo, negligência, imperícia ou 

imprudência de seus profissionais, empregados, contratados e prepostos. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

I - A prestação de serviços será objeto de avaliação e controle permanentes, por meio de 

acompanhamento e fiscalização diretos ou indiretos, por técnicos ou prepostos designados pelo 

Município, para que se verifique o cumprimento das condições ora estabelecidas, o movimento de 

atendimentos e quaisquer outros dados necessários; 

 

II - O Credenciado facilitará o acompanhamento e fiscalização permanente dos serviços, informando 

sobre qualquer ocorrência que fuja à normalidade prevista no presente contrato e atendimento 

prontamente, às suas expensas, a quaisquer solicitações ou exigências, de caráter geral ou 

específico, dos órgãos do Município, dos técnicos indicados ou do Conselho Municipal de Saúde; 

 

III - O Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte o serviço, se em desacordo com 

os parâmetros do SUS ou com os termos do presente instrumento; 

 

IV - O direito de acompanhamento e fiscalização do Município não exime o credenciado de sua 

responsabilidade junto ao próprio Município, ao público e aos órgãos do SUS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA 

 

I - Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente credenciamento, com comunicação do 

fato, por escrito, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, ficando vedada, neste prazo a 

interrupção das atividades, ações e serviços que possam causar prejuízos à saúde da população, 

quando então será respeitado o prazo de 180 dias para o encerramento deste credenciamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  -  DA RESCISÃO 

 

I - Constituem motivos para rescisão do presente Credenciamento: 

 

a) Os enumerados nos artigos 77 a 80 da lei nº 8.666/93; 

       b)  Pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios definidos 

pelo     Credenciante; 

       c)     Pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento, avaliação e 

auditoria pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Saúde ou do Ministério da Saúde; 

       d)     Pela não entrega dos relatórios mensais e anuais;  

       e)     Pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em saúde;           
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        f)   O desinteresse do credenciado, desde que da rescisão não haja prejuízo do atendimento à 

população, segundo critério do Município e que seja feita comunicação com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias por escrito. 

        Parágrafo único. O Conselho Municipal de Saúde deverá manifestar-se sobre a rescisão deste 

credenciamento, avaliando os prejuízos que esse fato poderá acarretar para a população.                                          

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

 

I – Aplicam-se, com relação a penalidades nos casos de infração ou inexecução total ou parcial do 

presente credenciamento, as sanções previstas no Manual de auditoria do SUS e Leis nº 8.666/93; 

8080/90 e 8142/90 e suas alterações posteriores; 

 

II – Na aplicação de qualquer sanção será garantida a prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis 

da comunicação de falta, feita pelo município. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

I – O inadimplemento, por qualquer Credenciado, das obrigações constantes do presente 

credenciamento, o qual ele expressamente aderiu, implica no seu imediato descredenciamento, sem 

prejuízo das sanções estabelecidas no artigo 87, da lei 8.666/ 93. 

 

Obs.: A suspensão ou rescisão contratual, ainda que em caso de aplicada como sanção, submeter-

se-á sempre a análise de viabilidade pelo Município em razão da possibilidade de prejuízo do 

atendimento à população; 

 

II - O Município manterá, para fins de arquivo e controle, a documentação referente a cada um dos 

credenciados em pasta própria, específica e exclusiva, arquivada junto à Divisão de Licitações e 

Compras; 

 

III – Dos atos decorrentes da aplicação das cláusulas expressas no presente instrumento caberão 

recursos ao Secretário Municipal de Saúde e ao Prefeito Municipal nos termos do artigo 109 da lei nº 

8.666/93; 

 

V – As situações técnicas não previstas neste Termo de Credenciamento serão avaliadas e 

conduzidas pela Unidade de Avaliação e Controle da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

VI - O presente Termo somente terá validade depois de assinado pelo Prefeito Municipal ou 

responsável designado; 

 

VII – O município providenciará a publicação, às suas expensas, na imprensa oficial, de texto 

contendo o resumo do presente instrumento, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data das 

assinaturas deste termo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 

A PREFEITURA providenciará a publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial, de 

conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93 e na forma da 

legislação estadual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Franca para dirimir dúvidas oriundas deste Termo de 

Credenciamento, quando não solvidas administrativamente pelos partícipes, nem pelo Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em seis 04(QUATRO) vias de igual 

teor e forma, para os devidos efeitos legais, na presença das testemunhas infra-assinadas. 

 

 

 

Franca-SP, 06 de Agosto de 2019 

 

 

 

 

 

________________________________ 
 
 
 

________________________________ 
 

 
 
Testemunhas 
 
 
 

_______________________________ 
 
 

_______________________________ 
 


