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PREÂMBULO 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020 

PROCESSO N° 001/2020 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO TABELADO 

LOCAL: SEDE DO CIVAP SAÚDE, NA VIA CHICO MENDES, 65, NO MUNICÍPIO DE ASSIS/SP 

OBJETO: CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS E DE PROCEDIMENTOS QUIMIOTERÁPICOS 

 

O Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 

04.903.422/0001-28, com sede na Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos 

Flamboyants, no município de Assis, Estado de São Paulo, por intermédio 

de seu Presidente e Prefeito do Município de João Ramalho/SP, Senhor 

WAGNER MATHIAS, possuidor do RG nº 34.624.004-8 e do CPF nº 282.915.348-02, 

torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando a 

seleção (Credenciamento por Chamamento Público) visando a 

contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços 

profissionais médicos (cirurgias oncológicas e procedimentos 

quimioterápicos), nos termos do presente edital e com sujeição aos 

artigos 30, 196 a 200 da Constituição Federal/88, Lei Federal nº 8.080/90, 

Lei Federal nº 8.666/963. O processo será conduzido pela Comissão de 

Licitações designada através da Portaria nº 003/2019. 

 

CLÁUSULA I - OBJETO, PREÇO E REGIME DE EXECUÇÃO 

1.1. Constitui objeto do presente Processo, o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para 

prestação de serviços de cirurgias oncológicas e procedimentos quimioterápicos a serem 

realizadas no Hospital Regional de Assis/SP, com base nos valores definidos nas Leis 

Complementares nº 1.080/2008 e nº 1.176/2012, ambas de autoria do Governo do Estado de 

São Paulo. As atividades abrangem a realização desses procedimentos, para atender a 

demanda de pacientes oncológicos em âmbito regional. 

1.1.1. As quantificações e especificações dos serviços/procedimentos estão contidas no 

Anexo I - Memorial Descritivo deste edital. 

1.2. Decorrente do Credenciamento será formalizado Termo de Contrato com cada 

empresa que venha a ser credenciada, conforme modelo definido no Anexo V deste edital. 

1.2.1. A celebração de contrato não irá gerar qualquer vínculo empregatício da 

credenciada ou de seus profissionais com o CIVAP SAÚDE nem com o Hospital Regional de 

Assis. 

1.3. Os valores pela prestação dos serviços, que serão fixos e irreajustáveis, se acham 

definidas em tabela integrante do Memorial Descritivo - Anexo I, sobre os quais serão 

efetuados os descontos previstos em lei. 

1.4. O regime de execução será o de empreitada por preço unitário tabelado. 

1.5. Na contratação serão utilizados recursos oriundos do Convênio nº 025/2019 

Processo nº 896198/2019 firmado com o Governo do Estado de São Paulo através da 

Secretaria de Estado da Saúde. 

CLÁUSULA II - PROCESSAMENTO 
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2.1. O procedimento seletivo para credenciamento será composto pelas seguintes 

fases: 

a) - Divulgação do Chamamento; 

b) - Análise da habilitação; 

c) - Divulgação dos nomes dos prestadores habilitados; 

d) - Homologação; 

e) - Ratificação e Contratação. 

 

CLÁUSULA III - PRAZO DE VIGÊNCIA, DIA, HORÁRIO E LOCAL DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo 

prazo de 12 (doze) meses, podendo qualquer interessada do ramo, durante esse prazo e 

desde que cumpra os requisitos previstos neste instrumento, solicitar seu credenciamento. 

3.1.1. Poderá ser prorrogado, por prazos iguais e sucessíveis períodos, a critério da 

Administração do CIVAP SAÚDE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, 

II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.2. A partir de sua publicação a empresa interessada pode solicitar o seu 

credenciamento mediante apresentação da documentação arrolada na cláusula VI deste 

edital. A íntegra do edital estará disponibilizada no site www.civap.com.br. Demais 

informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3223-2368 ou pelo e-mail: 

licita@civap.com.br. 

 

CLÁUSULA IV - FORMA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

4.1. A forma e as condições de execução dos serviços se acham descritas no Anexo I - 

Memorial Descritivo integrante deste Edital. 

 

CLÁUSULA V - PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar do certame, empresas jurídicas comprovadamente do ramo 

correlacionadas ao objeto deste Credenciamento, que satisfaçam as condições exigidas no 

presente edital e seus anexos. 

5.2. A pessoa jurídica interessada poderá solicitar seu credenciamento para qualquer 

especialidade (cirurgias oncológicas e procedimentos quimioterápicos) previstas no Anexo I, 

não sendo necessário se credenciar para todos os procedimentos. 

5.3. A prestação dos serviços será de responsabilidade exclusiva da credenciada 

contratada, através de profissionais capacitados, vedada sua transferência formal a 

empresa(s) ou a profissional(is) alheio(s) à relação contratual. 

5.4. A participação no credenciamento implica em concordância e aceitação de 

todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

5.5. Além de cooperativa, não será permitida a participação de empresas: 

5.5.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

5.5.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

5.5.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta 

Administração nos termos do inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

5.5.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

5.5.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 

http://www.civap.com.br/
mailto:licita@civap.com.br
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5.5.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

5.6. Também não poderá se credenciar a pessoa jurídica que possuir responsável 

técnico ou representante legal que seja servidor do CIVAP SAÚDE e ou do Hospital Regional 

de Assis, que esteja em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que 

estejam em exercício de mandato eletivo ou registro oficial de candidatura para qualquer 

desses cargos. 

 

CLÁUSULA VI - REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 

6.1. Para o credenciamento, a interessada deverá a apresentar a documentação 

seguinte: 

 

6.1.1. Formulário de Inscrição 

a) - Formulário de inscrição (Anexo II - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO) 

endereçado à Comissão de Licitações, devidamente preenchido, redigido em papel 

timbrado, assinado pelo representante legal, solicitando o credenciamento e concordando 

com as disposições constantes neste Regulamento e declarando: 

- que possui estrutura humana especializada para prestar aos serviços, conforme 

descrições do Anexo I - Memorial Descritivo; 

- que aceita prestar os serviços pelos valores constantes da tabela de referência 

prevista neste instrumento (Anexo I - Memorial Descritivo). 

- que seus colaboradores, sócios e/ou diretores não ocupam Cargo, Função ou de 

Assessoramento junto ao CIVAP SAÚDE e ou Hospital Regional de Assis; 

- que têm conhecimento da necessidade de cumprimento do exigido no item 1.3 do 

Memorial Descritivo no que se refere ao fornecimento, ao Hospital Regional de Assis, de 

cópias autenticadas dos documentos pessoais e de profissionais de cada profissional que 

efetivamente executará os serviços, cada qual no seu ramo de atuação; 

- que tem conhecimento de que a prestação dos serviços ora requerida, não irá gerar 

vínculo empregatício com o CIVAP SAÚDE e ou Hospital Regional de Assis, quer por parte da 

credenciada quer pelos profissionais que atuarão sob a responsabilidade da contratada. 

 

6.1.2. Personalidade Jurídica (conforme o caso) 

a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou, Ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; ou Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

b) - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de Empresa ou Sociedade Estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

c) - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, alterada, que 

deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital. 

6.1.3. Regularidade Fiscal 

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
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b) - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame; 

c) - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, 

relativos a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 

d) - Certidão de Regularidade de débito com a Fazenda Municipal, relacionada à sede 

ou filial que efetivamente executar o contrato, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto 

deste Chamamento Público; 

e) - Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

f) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas 

com Efeito de Negativa. 

NOTA: As provas de regularidade exigidas (certidões) devem ser todas adstritas aos 

tributos decorrentes do ramo de atividade da licitante, compatível com o objeto do 

Chamamento. 

6.1.4. Qualificação Econômico-financeira 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante 

apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de 

recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

6.1.5. Qualificação Técnica 

a) Embora não sejam exigidos como condição para habilitação, os profissionais que 

irão executar os serviços em nome da credenciada deverão atender ao disposto no item 1.3 

do Memorial Descritivo, fornecendo os documentos pessoais e profissionais conforme ali 

descritos. 

6.1.6 - Outros Documentos (Anexo III) 

a) - Declarações subscritas pelo representante legal da licitante: 

a.1) assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração. 

a.2) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99. 

NOTAS: 

• Os documentos descritos na alínea “a” (do item 6.1.2) deverão estar acompanhados 

de todas as alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações, conforme 

legislação em vigor. 

• A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

• As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
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• Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do 

certame, prorrogáveis por igual período a critério deste CIVAP SAÚDE, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

• A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará na 

decadência do direito à contratação. 

6.2. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, fotocópia 

autenticada em Cartório, ou ainda, fotocópia acompanhada do original, que poderá ser 

conferida e autenticada por servidor municipal. 

6.3. No caso de apresentação de documentos e/ou certidões das quais não conste o 

prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 

da emissão dos mesmos. 

 

CLÁUSULA VII - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope não 

transparentes, fechado e indevassável, contendo em sua parte externa, além da 

identificação da licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO” 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020 

PROCESSO N° 001/2020 

7.2. Se a interessada for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

a) Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos (filial), que não o 

participante deste certame, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda 

documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 6.1.1 a 6.1.4 deste. 

7.3. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte observará as disposições contidas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006 

atualizada, e demais disposições legais aplicáveis. 

7.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

7.5. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 

entregues de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

Credenciamento, até a decisão sobre a habilitação. Quando a interessado apresentar 

certidão extraída por meio da internet, que não seja original, a Comissão de Licitações 

diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para 

verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 

7.5.1. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a 

inabilitação do interessado. 

7.5.1.1. À empresa inabilitada será assegurado o direito de interposição de recurso, nos 

termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos da 

legislação vigente. 

7.6. A verificação será certificada pela Comissão de Licitações, anexando aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 
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7.7. O CIVAP SAÚDE não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos no momento da verificação. Em ocorrendo e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a interessada será inabilitada. 

7.8. A análise da aceitabilidade da proposta de credenciamento compreenderá o 

exame dos documentos exigidos e da compatibilidade das características dos serviços 

ofertados com as especificações indicadas. 

7.9. Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas as propostas: 

a) - Que não contiveram todos os dados exigidos na Cláusula VI e subitens; 

b) - Que não atenderem os requisitos mínimos das especificações; 

c) - Que não se submeterem às condições expressas neste regulamento. 

7.10. Constatado que a proponente atende as exigências do edital, a Comissão de 

Licitação procederá a sua habilitação. 

 

CLÁUSULA VIII - HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO 

8.1. O atendimento das condições de credenciamento será aferido pela Comissão de 

Licitações, nomeada pela Portaria CIVAP SAÚDE nº 003/2019. 

8.2. A Comissão de Licitações poderá, durante a análise da documentação, convocar 

o interessado para quaisquer esclarecimentos porventura necessários. 

8.3. O julgamento da proposta de credenciamento será devidamente registrado em 

ata. 

8.4. Após a análise da documentação e transcorrido o prazo legal para interposição de 

recursos, se nenhuma irregularidade for constatada, será a proponente declarada apta e, 

por conseguinte, homologada pela autoridade superior competente, com a devida 

publicação do ato. 

8.5. A recusa do Credenciamento da empresa será sempre baseada no não 

cumprimento de quesitos estabelecidos neste Edital. 

8.6. Para a formalização do Termo de Contrato, a contratação será objeto de 

ratificação da Autoridade Superior para cumprimento de exigência legal. 

 

CLÁUSULA IX - CONTRATO 

9.1. As obrigações decorrentes deste Credenciamento constarão de termo de contrato 

a ser firmado com a Credenciada que tiver sua contratação ratificada, do qual é anexada 

minuta (Anexo V) e que será ajustada na fase de sua formalização. 

9.2. Publicada a ratificação, a empresa credenciada deverá assinar o contrato no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 

situação justificável e aceita pela Administração. 

9.3. A assinatura do contrato será a ordem de serviço para a contratada. 

9.3. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação 

de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de 

habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal 

e trabalhista, no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do 

certame, prorrogável por igual período, a critério deste CIVAP SAÚDE, sob pena de a 

contratação não se realizar, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

9.4. O Termo de Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 

até o limite previsto no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8666/93 alterada. 
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9.4.1. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência do 

contratante não gerará à contratada, direito a qualquer espécie de indenização. 

9.5. A empresa contratada estará obrigada em manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no presente edital. 

 

CLÁUSULA X - PREÇO E REAJUSTE 

10.1. A remuneração a que fará jus a contratada, em decorrência dos serviços que 

venha a prestar, corresponderá ao valor do plantão efetivamente trabalhado pelo 

profissional designado pela credenciada, no valor previamente fixado e que consta do 

Anexo I - Memorial Descritivo. 

10.1.1. A remuneração pela prestação dos serviços de plantões será sem nenhum 

acréscimo, e serão descontados os impostos e taxas que incidam ou que venham a incidir 

sobre os pagamentos. 

10.2. No preço estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os encargos 

necessários à execução do objeto, transporte, alimentação, hospedagem, seguros em geral, 

taxas, impostos, tarifas e outras quaisquer despesas que se fizerem necessárias à boa 

execução do objeto deste credenciamento. 

10.3. O preço a ser contratado não caracteriza expectativa de faturamento por parte 

da(s) empresa(s) credenciada(s), já que prevalecerá o critério do plantão efetivamente 

trabalhado, não cabendo ao CIVAP SAÚDE ou ao Hospital Regional de Assis o ressarcimento 

de alegação de eventuais prejuízos. 

10.4. O preço será fixo e irreajustável e não comporta reajustamento, mesmo em caso 

de prorrogação do contrato. 

 

CLÁUSULA XI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. A Dotação Orçamentária a ser onerada está indicada na Minuta do Termo de 

Contrato. 

 

CLÁUSULA XII - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO 

12.1. As condições de execução dos serviços e a forma de pagamento estão dispostas 

no Memorial Descritivo. 

 

CLÁUSULA XIII - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

13.1. As obrigações das partes estão dispostas na Minuta de Contrato. 

 

CLÁUSULA XIV - HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO, SANÇÕES PELA INADIMPLÊNCIA 

CONTRATUAL E RECISÃO 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CIVAP SAÚDE poderá, garantida 

prévia defesa, além da rescisão, aplicar à contratada as seguintes sanções previstas no art. 

87 da lei 8.666/93: 

a) - Advertência; 

b) - Multa pecuniária; 
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c) - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com o CIVAP SAÚDE, por prazo não superior a dois anos; 

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

14.2. Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total contratado, 

quando a Credenciada:  

a) - Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização e/ou controle dos 

serviços; 

b) - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros; 

c) - Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 

independente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 

d) - Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato de credenciamento no prazo 

fixado; 

e) - Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado; 

f) - Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, 

negligência, dolo ou má fé, venha causar danos ao contratante e/ou a terceiros, 

independente da obrigação em reparar os danos causados. 

14.2.1. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

motivo. 

14.2.2. As multas aplicadas na execução do contrato de credenciamento serão 

descontadas dos pagamentos devidos, a critério exclusivo do contratante, e quando for o 

caso, cobradas judicialmente. 

14.3 A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o credenciamento 

do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas no ato convocatório ou no 

contrato de prestação de serviço, que faz parte integrante do presente edital. 

14.4. O credenciamento poderá ser rescindido (descredenciamento) por iniciativa ou 

interesse da credenciada/contratada, mediante requerimento escrito com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, e desde que não prejudique os atendimentos já agendados, ou 

que venham a ser agendados antes de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo mencionado, será lavrado o termo de descredenciamento e de rescisão contratual, 

quando cessarão as obrigações de ambas as partes. 

14.4.1. Também o descredenciamento poderá ocorrer por iniciativa do CIVAP SAÚDE, a 

qualquer momento, em caso da prestação insatisfatória dos serviços. 

14.4.2. O prazo referido no item 14.4 poderá ser desconsiderado em caso de rescisão 

amigável do contrato decorrente do descredenciamento por comum acordo entre as 

partes. 

14.5. As rescisões e as condições de descredenciamento estão tratadas na Cláusula 

Sexta da minuta de contrato. 

 

CLÁUSULA XV - SUBCONTRATAÇÃO/SUB-ROGAÇÃO 

15.1. É vedada a subcontratação ou sub-rogação parcial ou total do objeto deste 

Chamamento para Credenciamento. 

 

CLÁUSULA XVI - OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 

16.1. O termo de credenciamento (contrato) vincula as partes que dela participam e 

seus sucessores a qualquer título. 
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CLÁUSULA XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e no endereço eletrônico www.civap.com.br. 

17.2. Os demais atos pertinentes a este Chamamento Público, passíveis de divulgação, 

serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

17.3. A contratação se fará com a inexigência de licitação permitida pelo art. 25 da Lei 

8.666/93. 

17.4. Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser procuradas 

pelo interessado no CIVAP SAÚDE, no endereço acima, ou pelo telefone (18) 3323-2368 

(Silvia) ou licita@civap.com.br. 

 

CLÁUSULA XVIII - FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, para dirimir as 

dúvidas ou lides advindas do presente Edital, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado seja. 

 

XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Para dar conhecimento ao público em geral, havendo prorrogação do processo 

de credenciamento, o Consorcio fará publicações anuais do presente Edital. 

19.2. O presente edital será publicado na forma de extrato (síntese) no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo (DOE), em jornal de circulação Estadual, em jornal de circulação local, 

além de estar disponibilizado na íntegra no sítio oficial www.civap.com.br. 

19.3. Integra o presente Edital: 

Anexo I - Memorial Descritivo, 

Anexo II - Solicitação de Credenciamento, 

Anexo III - Declarações de Habilitação e de declaração de regularidade para com o 

Ministério do Trabalho, 

Anexo IV - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

Anexo V - Minuta de Contrato 

Anexo VI - Planilha de Execução de Serviço. 

 

Assis, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

 

WAGNER MATHIAS 

Presidente do CIVAP SAÚDE 

http://www.civap.com.br/
mailto:licita@civap.com.br
http://www.civap.com.br/
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Ref. - Chamamento Público n° 001/2020 

Processo nº 001/2020 

JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem tanto à redução do risco de 

doença e de outros agravos, quanto ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de 

saúde para sua promoção, proteção e recuperação. As ações e serviços obedecem aos 

princípios de: (I) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; (II) integralidade de assistência em todos os níveis de complexidade do sistema e 

(III) igualdade da assistência à saúde, através da conjugação dos recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de 

assistência à saúde a população. 

O credenciamento do HRA para atendimentos em Oncologia se transformou no fato gerador 

da necessidade de contratação de empresas para execução dos serviços através de 

profissionais médicos, com residência médica em oncologia, nas diversas áreas (definidas 

neste Memorial Descritivo). A exigência a residência médica específica é justificada pela 

seriedade dos procedimentos a serem realizados, que são específicos em sua totalidade e 

individualizados, variando de pessoa para pessoa dependendo do procedimento que cada 

caso requer. 

Em seu trabalho de caráter regional o CIVAP SAÚDE arregimentou forças políticas no sentido 

de sensibilização do governo através de obtenção de recursos financeiros necessários ao 

atendimento do Projeto, cujos serviços devem ser feitos através de instituições credenciadas. 

Como resultado, foram obtidos os recursos necessários orçamentários e financeiros junto ao 

Governo do Estado de São Paulo, que se efetivou através da Secretaria de Estado da Saúde, 

através da formalização do Convênio nº 025/2019 Processo nº 896198/2019. 

Constata‐se ainda que a contratação dos serviços objeto deste CHAMAMENTO PÚBLICO 

atenderá aos preceitos constitucionais da prestação dos serviços de assistência à saúde, 

sobretudo pela previsão do art. 197 da Constituição Federal, ao permitir que a Administração 

Pública, valha‐se de terceiros por ela contratados. Ademais, por prescindir da cobrança de 

tarifas, respeitar‐se‐á a obrigação de gratuidade da prestação dos serviços de assistência à 

saúde, desonerando os usuários de qualquer espécie de pagamento. 

 

1 - OBJETO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E PREÇO 

1.1. Credenciamento visando a contratação de Pessoas Jurídicas comprovadamente 

do ramo e legalmente constituída, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS 

ONCOLÓGICAS E PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERAPIA, conforme condições definidas a 

seguir: 

 

a) – Cirurgias Oncológicas: 

TIPO DE CIRURGIA 

ONCOLÓGICA 

QTE DE 

PROCEDIMENTOS/MÊS 

QTDE DE 

PLANTÕES/MÊS (12 

horas) 

VALOR/PLANTÃO 

DE 12 HORAS-R$ 

UROLOGIA 19 19 1.130,00 
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GINECOLOGIA 06 06 1.130,00 

 MASTOLOGIA 18 18 1.130,00 

COLO-PROCTOLOGIA 13 13 1.130,00 

 

b) – Procedimentos de Quimioterapia: 

ONCOLOGIA CLÍNICA QTDE DE 

PROCEDIMENTOS/MÊS 

QTDE DE 

PLANTÕES/MÊS (12 

horas) 

VALOR/PLANTÃO 

DE 12 HORAS-R$ 

Procedimentos 

quimioterápicos 

422 25 1.130,00 

 

1.1.1. As cirurgias oncológicas e procedimentos quimioterápicos serão realizados nas 

dependências do Hospital Regional de Assis, situado na Praça Symphronio A. Santos, s/nº, no 

município de Assis/SP; 

1.1.2. Todos os materiais, insumos, salas cirúrgicas, circulante (enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem, Anestesistas) serão disponibilizados pelo Hospital Regional, com 

exceção de Instrumentador; 

1.1.3. O Agendamento Cirúrgico e Procedimentos Quimioterápicos, serão gerenciados 

pelo Hospital Regional de Assis; 

1.1.3.1. A Empresa que vier a ser contratada deverá se submeter à agenda existente no 

referido Hospital, relacionada com a disponibilidade do Centro Cirúrgico. 

1.1.4. Todos os Procedimentos de Cirurgias Oncológicas compreendem: Consulta Pré-

Operatória, Procedimento Cirúrgico, Assistência durante internação e Consulta Pós-

Operatória com alta referenciada. 

1.1.5. A convocação para os procedimentos será realizada pelo Hospital Regional de 

Assis, assim como a execução dos mesmos será controlada e acompanhada pelo mesmo 

Hospital e pelo CIVAP SAÚDE. 

1.2. Os serviços deverão ser prestados por profissionais devidamente registrados no CRM 

- Conselho Regional de Medicina e que possuam a devida qualificação para atuação nos 

locais mencionados. 

1.3. A contratada deverá fornecer à Unidade requisitante (Hospital Regional de Assis), 

com antecedência à efetiva prestação de serviço, a documentação seguinte (autenticada 

ou cópia simples acompanhada do documento original para autenticação) de cada 

profissional que atuará em seu nome na execução dos serviços: 

a) cópia do RG e do CPF 

b) cópia do registro do profissional no CRM 

c) comprovante de conclusão de curso de residência médica, cada qual no seu 

campo de atuação, ou seja: 

Urologia - Comprovar Residência Médica na área de Urologia reconhecida pelo MEC 

ou Título de Especialização reconhecido pela AMB. 

Mastologia - Comprovar Residência Médica de Mastologia reconhecida pelo MEC ou 

Título de Especialização reconhecido pela AMB. 

Ginecologia - Comprovar Residência Médica em Cirurgia Oncológica reconhecida 

pelo MEC ou Título de Especialização reconhecido pela AMB. 
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Colo-Proctologia - Comprovar Residência Médica em Cirurgia Oncológica reconhecida 

pelo MEC ou Título de Especialização reconhecido pela AMB. 

Procedimentos quimioterápicos - Comprovar especialização em oncologia clínica. 

1.4. Todas as despesas com pagamento de salário dos profissionais envolvidos, encargos 

sociais, previdenciários e trabalhistas, adicionais noturno e de insalubridade (quando for o 

caso), e outros direitos, taxa de administração, dissídio, bem como impostos, taxas ou 

contribuições de qualquer espécie resultantes da execução do serviço, despesas de 

transporte/locomoção, alimentação e de hospedagem dos profissionais, além de outras, 

serão de responsabilidade da contratada. 

1.4.1. Os custos referentes à mão-de-obra utilizada para a prestação dos serviços 

refletem os preços atualizados no mês da proposta, não cabendo à contratada nenhuma 

reivindicação salarial ou de reajuste por conta de acordos, convenções ou dissídios ocorridos 

na vigência do presente instrumento. 

1.5. A contratada responderá por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho, os quais deverão apresentar 

sempre identificados. 

1.6. A contratada, diretamente ou através de seus profissionais, fica terminantemente 

proibida de cobrar do usuário, ou seu responsável, qualquer complementação de valor. 

1.7. As empresas credenciadas deverão realizar os procedimentos especificados, cada 

qual em seu campo de atuação, conforme especificado na SOLICITAÇÃO DE 

CREDENCIAMENTO apresentada à Comissão de Licitações e de acordo com as diretrizes do 

edital do certame e de seus anexos. 

1.8. Os quantitativos definidos no item 1.1 deste compreende o volume total a ser 

contratado, independentemente do número de empresas que venham a ser contratadas. 

1.8.1. Quando houver mais de uma credenciada para o mesmo tipo de serviço ou 

procedimento, a distribuição dos serviços será realizada pelo Hospital Regional de Assis. 

 

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1- Cirurgias oncológicas 

a) - UROLOGIA: Comprovar Residência Médica na área de Urologia reconhecida pelo 

MEC ou Título de Especialização reconhecido pela AMB. 

0416010016 Amputação de pênis em oncologia 

0416010024 Cistectomia total e derivação em 1 só tempo em oncologia 

0416010032 Cistectomia total com derivação simples em oncologia 

0416010040 Cisteromplastia em oncologia 

0416010075 Nefrectomia total em oncologia 

0416010091 Nefroureterectomia total em oncologia 

0416010113 Orquiectomia unilateral em oncologia 

0416010121 Prostatectomia em oncologia 

0416010130 Prostactovisiculectomia radical em oncologia 

0416010164 Ressecção de tumores múltiplos e simultâneos do urinário 

0416010172 Ressecção endoscópica de tumor vesical em oncologia 

0416010180 Reimplante uretral em oncologia- Ureterocistoneostomia 
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0416010199 Reimplante uretral em oncologia- Ureteroenterostomia 

0416010202 Suprarenalectomia em oncologia 

0416010210 Nefrectomia parcial em oncologia 

0416010229 Amputação total ampliada de pênis em oncologia 

 

b) GINECOLOGIA: Comprovar Residência Médica em Cirurgia Oncológica 

reconhecida pelo MEC ou Título de Especialização reconhecido pela AMB 

0416060013 Ancologia cônica de colo de útero com colpectomia em oncologia 

0416060021 Anexectomia uni/bilateral em oncologia 

0416060030 Colpectomia em oncologia 

0416060056 Histerectomia com ressecção de órgãos contíguos em oncologia 

0416060064 Histerectomia total ampliada em oncologia 

0416060080 Traquelectomia radical em oncologia 

0416060099 Vulvectomia total ampliada com linfadenectomia em oncologia 

0416060102 Vulvectomia radical em oncologia 

0416060110 Histerectomia com ou sem anexectomia (uni/bilateral) em oncologia 

0416060129 Laparotomia para avaliação de tumor de ovário em oncologia 

 

c) MASTOLOGIA: Comprovar Residência Médica de Mastologia reconhecida pelo 

MEC ou Título de Especialização reconhecido pela AMB 

0416120024 Mastectomia radical com linfadenectomia axilar em oncologia 

0416120024 Mastectomia simples em oncologia 

0416120040 Ressecção de lesão não palpável de mama com marcação em oncologia 

(por mama) 

0416120059 Segmentecctomia/quadrantectomia/setorectomia de mama em 

oncologia 

 

d) COLO-PROCTOLOGIA: Comprovar Residência Médica em Cirurgia Oncológica 

reconhecida pelo MEC ou Título de Especialização reconhecido pela AMB 

0416050018 Amputação abdomino-perineal de reto em oncologia 

0416050026 Colectomia parcial (Hemicolectomia) em oncologia 

0416050034 Colectomia total em oncologia 

0416050050 Excisão local de tumor do reto em oncologia 

0416050077 Retossigmoidectomia em oncologia 

0416050093 Exenteração pélvica posterior em oncologia 

0416050107 Exenteração pélvico total em oncologia 

0416050115 Proctocolectomia total em oncologia 

 

2.2 - Procedimentos de quimioterapia nas seguintes patologias: Comprovar ser possuidor de 

especialização médica em oncologia clínica. 
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3 - DIRETRIZES TÉCNICAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1. Os serviços, objeto deste Credenciamento, deverão ser prestados mediante 

rigorosa observância das especificações técnicas. 

3.2. Os procedimentos devem ser realizados por profissionais especializados e devem 

cumprir rigorosamente com as determinações emanadas pelos respectivos órgãos 

responsáveis e fiscalizadores da atividade inerente. 

3.3. Para as atividades aqui previstas os profissionais da contratada deverão utilizar os 

equipamentos de proteção individual, como o preconizado nas legislações sanitárias 

vigentes. 

3.4. A empresa a ser contratada deverá ainda se responsabilizar pela contratação, 

capacitação, treinamento e pagamento de todos os profissionais necessários à prestação 

dos serviços a serem contratados. 

 

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Executar os serviços contratados, nos termos e condições definidos no instrumento 

convocatório do procedimento de CHAMAMENTO PÚBLICO promovido pelo CIVAP SAÚDE, se 

utilizando de profissional que possua capacitação e carga horária disponível para o 

exercício da função. 

4.2. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

4.3. Ser a única responsável pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de acidentes de trabalho, oriundos da execução dos serviços e 

do pessoal nele envolvido; 

4.4. Responder, civil e criminalmente, pelos danos que causar a terceiros, em razão da 

inadequada execução dos serviços; 

4.5. Manter a sua qualificação jurídica e autorizações junto aos órgãos públicos 

competentes para prestação dos serviços a serem contratados durante toda a vigência da 

relação jurídica contratual a ser pactuada. 

4.6. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

4.7. Se responsabilizar por cobrança indevida, feita a paciente ou a seu representante 

por profissional empregado ou preposto, em razão da execução do objeto deste contrato. 

4.8. Ser a única responsável pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de acidentes de trabalho, oriundos da execução dos serviços e 

do pessoal nele envolvido, inclusive aqueles decorrentes de eventual vínculo empregatícios 

com os profissionais que atuarão sob sua responsabilidade, cujos ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CIVAP SAÚDE e ou Hospital Regional de 

Assis, 

4.9. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 

normas internas de segurança e medicina do trabalho; 

4.10. Instruir os profissionais sob sua responsabilidade quanto à necessidade de acatar 

as orientações do Contratante e do Hospital Regional de Assis, inclusive quanto ao 

cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do trabalho; 

4.11. Comunicar imediatamente a Comissão de Fiscalização toda e qualquer 

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados; 
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4.12. Apresentar à Comissão de Fiscalização, quando solicitado, comprovantes de 

pagamento de salários, apólices de seguro contra acidentes de trabalho e quitação de suas 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, entre outros, relativas aos seus empregados 

alocados à prestação dos serviços deste contrato; 

4.13. Se submeter à agenda existente no referido Hospital, relacionada com a 

disponibilidade do Centro Cirúrgico. 

 

5 - OBRIGAÇÕES DO CIVAP SAÚDE 

5.1. Fiscalizar os serviços prestados através de verificação de qualidade, e consequente 

aceitação. A fiscalização será exercida conjuntamente pelo CIVAP SAÚDE e pelo Hospital 

Regional de Assis. 

5.2. A ação ou omissão total ou parcial do Órgão Fiscalizador não eximirá a contratada 

de total responsabilidade de executar os serviços com toda cautela e boa técnica. 

5.3. Pagar a contratada, na forma e condições estabelecidas no edital. 

 

 

 

 

IDA FRANZOSO DE SOUZA 

DIRETORA EXECUTIVA 
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ANEXO II 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

Ao 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE 

At. - Comissão de Licitações 

 

Ref. - Credenciamento Público nº 001/2020 - Processo nº 001/2020 

 

Para fins de CREDENCIAMENTO, anexamos os documentos de habilitação exigidos no Edital 

de Chamamento Público em referência, que tem por objeto a seleção e contratação de 

empresas jurídicas para prestar serviço de Cirurgias Oncológicas e procedimentos 

quimioterápicos a serem realizadas no Hospital Regional de Assis em conformidade com as 

características, quantidades e valores estabelecidos no Anexo I - MEMORIAL DESCRITIVO 

declarando, desde já, que aceitamos todas as condições estipuladas no referido Edital e 

seus anexos e que: 

a) - possuímos estrutura para prestar os serviços do referido Processo de 

Credenciamento; 

b) - aceitamos prestar os serviços pelos valores constantes da Planilha da Estimativa de 

Cálculo contida do Anexo I - Memorial Descritivo; 

c) - nossos colaboradores, sócios e/ou diretores não ocupam Cargo, Função ou de 

Assessoramento junto ao CIVAP SAÚDE e ou Hospital Regional de Assis; 

d) - temos conhecimento da necessidade de cumprimento do exigido no item 1.3 do 

Memorial Descritivo no que se refere ao fornecimento, ao Hospital Regional de Assis, de 

cópias autenticadas dos documentos ali definidos, de cada profissional que efetivamente 

executará os serviços, cada qual no seu ramo de atuação; 

e) temos conhecimento de que a prestação dos serviços ora requerida, não irá gerar 

vínculo empregatício com o CIVAP SAÚDE e ou HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS, seja com esta 

empresa ou com os profissionais que atuarão na execução dos serviços; 

f) - requeremos o Credenciamento para prestar serviços de (assinalar com X o 

procedimento escolhido ou descrever apenas o(s) procedimento(s) que deseja se 

credenciar): 

 

 Cirurgia Oncológica-UROLOGIA: 

Amputação de pênis em oncologia, Cistectomia total e derivação em 1 só tempo em 

oncologia, Cistectomia total com derivação simples em oncologia,  Cisteromplastia 

em oncologia, Nefrectomia total em oncologia, Nefroureterectomia total em 

oncologia, Orquiectomia unilateral em oncologia, Prostatectomia em oncologia, 

Prostactovisiculectomia radical em oncologia, Ressecção de tumores múltiplos e 

simultâneos do urinário, Ressecção endoscópica de tumor vesical em oncologia, 

Reimplante uretral em oncologia, Ureterocistoneostomia, Reimplante uretral em 

oncologia, Ureteroenterostomia, Suprarenalectomia em oncologia, Nefrectomia 

parcial em oncologia, Amputação total ampliada de pênis em oncologia 
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 Cirurgia Oncológicas-GINECOLOGIA: 

Ancologia cônica de colo de útero com colpectomia em oncologia, Anexectomia 

uni/bilateral em oncologia, Colpectomia em oncologia, Histerectomia com ressecção 

de órgãos contíguos em oncologia, Histerectomia total ampliada em oncologia, 

Traquelectomia radical em oncologia, Vulvectomia total ampliada com 

linfadenectomia em oncologia, Vulvectomia radical em oncologia, Histerectomia 

com ou sem anexectomia (uni/bilateral) em oncologia, Laparotomia para avaliação 

de tumor de ovário em oncologia. 

 

 Cirurgia Oncológica-MASTOLOGIA: 

 Mastectomia radical com linfadenectomia axilar em oncologia, Mastectomia simples 

em oncologia, Ressecção de lesão não palpável de mama com marcação em 

oncologia (por mama), Segmentecctomia/quadrantectomia/setorectomia de mama 

em oncologia. 

 

 Cirurgia Oncológica-COLO-PROCTOLOGIA: 

Amputação abdomino-perineal de reto em oncologia, Colectomia parcial 

(Hemicolectomia) em oncologia, Colectomia total em oncologia, Excisão local de 

tumor do reto em oncologia, Retossigmoidectomia em oncologia, Exenteração 

pélvica posterior em oncologia, Exenteração pélvico total em oncologia, 

Proctocolectomia total em oncologia, 

 

 Procedimentos Quimioterápicos: 

Procedimentos de quimioterapia nas seguintes patologias: 

a) Urologia 

b) Ginecologia 

c) Mastologia 

d) Colo-proctologia 

 

DADOS DA CREDENCIANTE 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Município: Estado: 

CEP: Fone/Fax: 

Dados Referentes ao Responsável que assinará o contrato 

Nome: 

RG nº: CPF nº: 

E-mail profissional: E-mail pessoal: 

Telefone: Celular: 

 

Para fins de pagamento, informamos abaixo os dados bancários desta empresa: 

Banco do Brasil (*) 

Nº da Agência: ............... 

Nº da conta corrente: ................. 
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............................................ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

N° do documento de identidade 

(*) Caso a empresa não possua conta corrente no Banco do Brasil, os pagamentos serão efetuados mediante boleto bancário, 

vedada cobrança pela sua emissão. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÕES 

 

Ao 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE 

At. - Comissão de Licitações 

 

Ref. - Credenciamento Público nº .../2020 - Processo nº ../2020 

 

A empresa .........................., inscrita no CNPJ sob nº ......................, com sede na Rua/Av. 

................. nº ...., na cidade de ..........., Estado de ..........., por intermédio do seu representante 

ou procurador, Sr.(ª) .................., portador(a) do RG n° .................., DECLARA, sob as penas da 

lei, que: 

a) Cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento 

convocatório, realizado pelo CIVAP SAÚDE, declarando ainda inexistir qualquer fato 

impeditivo de sua participação no presente certame. 

b) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações, encontra-se 

em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

c) A empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins 

estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 

d) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao CIVAP 

SAÚDE, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do 

contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não 

seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

 

Local e data. 

 

 

 

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

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

N° do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Ao 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE 

At. - Comissão de Licitações 

 

Ref. - Credenciamento Público nº .../2020 - Processo nº ../2020 

 

 

A empresa ......................., inscrita no CNPJ sob nº ................., por intermédio de seu 

representante legal, Sr.(a.) ......................., portador(a) da Carteira de Identidade (RG)nº 

................ e do CPF nº ....................., DECLARA, para fins de participação na licitação 

referenciada realizada pelo CIVAP SAÚDE, e sob as sanções administrativas e as penas da lei 

cabíveis, que na presente data, é considerada: 

 

 MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006. 

 

  EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e 

seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

alterações, cujos termos conheço na íntegra 

 

................, ......... de .........................de 2020. 

 

 

 

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

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

N° do documento de identidade 

 

OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO V 

TERMO DE CONTRATO N° ...../2020(Minuta) 

Ref. - CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA - CIVAP SAÚDE E 

A EMPRESA ............, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CIRURGIAS ONCOLÓGICAS E PROCEDIMENTOS 

QUIMIOTERÁPICOS 

PREÂMBULO 

Pelo presente instrumento as partes, de um lado o Consórcio 

Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE, pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 04.903.422/0001-28, 

com sede na Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants, no 

município de Assis, Estado de São Paulo, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente e Prefeito do 

Município de João Ramalho/SP, Senhor WAGNER MATHIAS, possuidor do RG nº 

34.624.004-8 e do CPF nº 282.915.348-02, e de outro lado a empresa 

...................., inscrita no CNPJ sob nº ..............., estabelecida na Rua/Av. 

......., ...., no município de ..............., Estado de ......., doravante 

denominada CONTRATADA, no ato representada pelo Senhor ........., 

possuidor do RG nº .......... e do CPF nº .............., na qualidade de 

credenciada através do Chamamento Público nº .../2020 - Processo nº 

.../2020, formalizam entre si o presente ajuste, que visa a contratação 

descrita na cláusula primeira deste, e na conformidade das cláusulas e 

condições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, SERVIÇO E REGIME DE EXECUÇÃO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, pela contratada, para 

a realização de Serviços de Cirurgias Oncológicas e procedimentos quimioterápicos, 

conforme quantitativos, valores e condições definidas a seguir: (serão feitos ajustes na fase 

de formalização do contrato) 

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

1.1.1. As Cirurgias Oncológicas e Procedimentos Quimioterápicos serão realizados nas 

dependências do Hospital Regional de Assis situado na Praça Symphronio A. Santos, s/nº, no 

município de Assis/SP; 

1.1.2. Todos os materiais, insumos, salas cirúrgicas, circulante (enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem, Anestesistas) serão disponibilizados pelo Hospital Regional, com 

exceção de Instrumentador; 

1.1.3. O Agendamento, Cirúrgico e de Procedimentos, será gerenciado pelo Hospital 

Regional de Assis; 

11.1.4. Todos os Procedimentos Cirúrgicos compreendem: Consulta Pré-Operatória, 

Procedimento Cirúrgico, Assistência durante internação e Consulta Pós-Operatória com alta 

referenciada. 

1.1.5. A convocação para os procedimentos, e suas execuções, será realizada e 

controlada pelo Hospital Regional de Assis, assim como a execução dos mesmos será 

controlada e acompanhada pelo mesmo Hospital e pelo CIVAP SAÚDE. 

1.2. Os serviços deverão ser prestados por profissionais devidamente registrados no CRM 

- Conselho Regional de Medicina e que possuam a devida qualificação para atuação nos 

locais mencionados. 

1.3. Antecedendo a prestação efetiva dos serviços a contratada deverá fornecer à 

Unidade requisitante (Hospital Regional de Assis) a documentação seguinte (autenticada por 
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tabelião ou cópia simples acompanhada do documento original para autenticação):de 

todos os profissionais que atuarão em seu nome na execução dos serviços  

a) cópia do RG e do CPF 

b) cópia do registro do profissional no CRM 

c) comprovante da conclusão de curso de residência médica, ou de curso de 

especialização em oncologia clínica (conforme o caso), cada qual no seu campo de 

atuação, ou seja: 

....... 

....... 

1.4. Todas as despesas com pagamento de salário dos profissionais envolvidos, encargos 

sociais, previdenciários e trabalhistas, adicionais noturno e de insalubridade (quando for o 

caso), e outros direitos, taxa de administração, dissídio, bem como impostos, taxas ou 

contribuições de qualquer espécie resultantes da execução do serviço, despesas de 

transporte/locomoção, alimentação e de hospedagem dos profissionais, além de outras, 

serão de responsabilidade da contratada. 

1.4.1. Os custos referentes à mão-de-obra utilizada para a prestação dos serviços 

refletem os preços atualizados no mês da proposta, não cabendo à contratada nenhuma 

reivindicação salarial ou de reajuste por conta de acordos, convenções ou dissídios ocorridos 

na vigência do presente instrumento. 

1.5. A inadimplência da Contratada, com referência a encargos trabalhistas e fiscais e 

a seguridade social, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao contratante, 

razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com o CIVAP SAÚDE e ou Hospital Regional de Assis. 

1.6. A contratada responderá por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho, os quais deverão apresentar 

sempre identificados. 

1.7. A contratada tem ciência de que está terminantemente proibida, diretamente ou 

através de seus profissionais, de cobrar do usuário ou seu responsável, qualquer 

complementação de valor pelos serviços prestados. 

1.8. As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício originário da prestação 

dos serviços objeto deste Contrato. Os empregados e prepostos da Contratada não terão 

qualquer vínculo empregatício com o CIVAP SAÚDE e ou Hospital Regional de Assis, correndo 

por conta exclusiva da Contratada todas as obrigações decorrentes da legislação 

trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, às quais se obriga a saldar na época devida. 

1.9. O regime de execução será o de empreitada por preço unitário de plantão 

efetivamente realizado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações e condições estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo I do 

Edital, a Contratada obriga-se a: 

2.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

2.2. Se responsabilizar por cobrança indevida, feita a paciente ou a seu representante 

por profissional empregado ou preposto, em razão da execução do objeto deste contrato. 

2.3. Ser a única responsável pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de acidentes de trabalho, oriundos da execução dos serviços e 

do pessoal nele envolvido; 
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2.4. Responder, civil e criminalmente, pelos danos que causar a terceiros, em razão da 

inadequada execução dos serviços; 

2.5. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 

normas internas de segurança e medicina do trabalho; 

2.6. Instruir os profissionais sob sua responsabilidade quanto à necessidade de acatar as 

orientações do Contratante e do Hospital Regional de Assis, inclusive quanto ao 

cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do trabalho; 

2.7. Comunicar imediatamente a Comissão de Fiscalização toda e qualquer 

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados; 

2.8. Apresentar à Comissão de Fiscalização, quando solicitado, comprovantes de 

pagamento de salários, apólices de seguro contra acidentes de trabalho e quitação de suas 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, entre outros, relativas aos seus empregados 

alocados à prestação dos serviços deste contrato; 

2.9. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

2.10. A contratada responsabilizar-se-á por qualquer cobrança indevida, feita a 

paciente ou a seu representante por profissional empregado ou preposto, em razão da 

execução do objeto deste contrato. 

2.11. Ser a única responsável pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de acidentes de trabalho, oriundos da execução dos serviços e 

do pessoal nele envolvido; 

2.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução do serviço; 

2.13. Responder, civil e criminalmente, pelos danos que causar a terceiros, em razão da 

inadequada execução dos serviços; 

2.14. Manter a sua qualificação habilitatória, jurídica e autorizações junto aos órgãos 

públicos competentes para prestação dos serviços a serem contratados durante toda a 

vigência da relação jurídica contratual a ser pactuada. 

2.15. Se submeter à agenda existente no referido Hospital, relacionada com a 

disponibilidade do Centro Cirúrgico. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CIVAP SAÚDE 

3.1. Fiscalizar os serviços prestados através de verificação de qualidade, e consequente 

aceitação. A fiscalização será exercida conjuntamente pelo CIVAP SAÚDE e pelo Hospital 

Regional de Assis. 

3.1.1. A ação ou omissão total ou parcial do Órgão Fiscalizador não eximirá a 

contratada de total responsabilidade de executar os serviços com toda cautela e boa 

técnica. 

3.2. Efetuar o pagamento à contratada, na forma e condições estabelecidas no edital. 

 

CLÁUSUA QUARTA - VALOR, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A remuneração a que fará jus a contratada, em decorrência dos serviços que 

efetivamente venha a prestar, corresponderá aos valores unitários que se acham fixados no 

item 1.1 deste contrato. 
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4.1.1. A contratada receberá mensalmente, a importância referente aos serviços 

efetivamente executados, de acordo com os valores unitários de cada procedimento 

realizado. 

4.1.2. No preço unitário de cada procedimento estão inclusos todos os custos diretos ou 

indiretos, os encargos necessários à execução do objeto, tais como: salários, transporte, 

alimentação, hospedagem, seguros em geral, taxas, impostos, tarifas, adicionais noturno e 

de insalubridade (quando for o caso) e de outros direitos, taxa de administração, dissídio, e 

outras quaisquer despesas que se fizerem necessárias à boa execução do objeto. 

4.1.3. A emissão dos empenhos será por estimativa mensal, suplementado na medida 

das necessidades. 

4.2. Os valores unitários contratados não caracterizam expectativa de faturamento por 

parte da contratada, não cabendo ressarcimento sob alegação de eventuais prejuízos. 

4.3. No primeiro dia útil após o mês vencido a contratada emitirá nota fiscal/fatura do 

serviço executado, que deverá estar acompanhada de Planilha de Execução de Serviço, 

conforme modelo definido no Anexo VI, na qual conste o número do Prontuário e nome do 

paciente, o tipo de procedimento realizado bem como a data e horário de sua realização. 

4.3.1. Os documentos citados deverão ser entregues no Setor Contábil do CIVAP SAÚDE 

acompanhados dos documentos seguintes: 

a) - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 

de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 

da Receita Federal; 

b) - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) - Declaração, por seus representantes legais, dando conta da regular quitação de 

todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados. 

4.4. O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

término do mês em que o serviço foi realizado. Para que ocorra o pagamento no prazo 

definido, a contratada deverá entregar os documentos acima, no Setor Contábil do CIVAP 

SAÚDE, no primeiro dia útil após o mês vencido. 

4.5. Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à 

contratada e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo contido do item anterior, contado 

da data de apresentação correta dos documentos fiscais. 

4.6. O pagamento será efetuado: 

a) - mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada, quando 

correntista do Banco do Brasil, que deverá indicar o número de sua conta corrente e 

agência correspondente; 

b) - através de boleto bancário, devendo nesse caso a nota estar acompanhada do 

boleto bancário, não sendo admitida cobrança pela emissão do boleto. 

4.7. A ausência dos documentos referidos no item 4.3.1 retro, acarretará o bloqueio de 

qualquer pagamento que a contratada tenha (ou venha a ter) direito, até que seja 

restabelecido o equilíbrio documental existente na data do credenciamento. 

4.8. As despesas decorrentes deste contrato irão onerar a seguinte dotação 

orçamentária: 10.122.0002.2007.0000-Unidade Médica de Oncologia - 3.3.90.39.00-Outros 

Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica - Ficha 025 - Projeto UNACON. 

 

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 
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5.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de 

sua formalização, podendo ser prorrogado até o limite previsto no art. 57, Inciso II, da Lei nº 

8666/93 atualizada. 

5.1.1. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência do 

contratante não gerará à contratada, direito a qualquer espécie de indenização. 

5.2. Os preços são fixos e irreajustáveis e não comportam revisão, exceto em eventual 

alteração dos valores indicados nas Leis Complementares citadas no ato convocatório, se 

aplicável ao caso. 

 

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO, DESCREDENCIAMENTO E SANÇÕES/PENALIDADES 

6.1. O não cumprimento, ou o cumprimento insatisfatório das obrigações assumidas no 

presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 

8.666/1993 atualizada autoriza, desde já, o contratante a rescindir unilateralmente o contrato, 

independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 

79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 

6.2. No caso de rescisão administrativa unilateral, a contratada reconhece os direitos do 

contratante em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege o 

Credenciamento. 

6.3. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 

responsabilização civil da contratada pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 

inadimplência. 

6.4. A aplicação das penalidades não impede o contratante de exigir o ressarcimento 

dos prejuízos efetivados. 

6.5. A contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, assegurado o direito à 

prévia defesa: 

6.5.1. Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 

a) - Pela inexecução total do objeto do contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total dos serviços contratados; 

b) - Pelo atraso no início da prestação dos serviços contratados, multa diária de 1% (um 

por cento) sobre o valor estimado total do contrato até o 10º dia, data a partir da qual se 

caracterizará o inadimplemento total; 

c) - Pela inexecução parcial decorrente de quaisquer outras causas não previstas nos 

itens acima, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente à parcela não 

executada; 

6.6. Poderá ficar impedida de licitar e contratar com o CIVAP SAÚDE pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nos itens anteriores e das demais cominações 

legais; 

6.6.1. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras; 

6.6.2. O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da contratada, sendo possível, a critério do contratante, o desconto das 

respectivas importâncias do valor eventualmente devidas à contratada; 

6.6.3. O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo 

débito no em Dívida Ativa, bem como o ajuizamento do competente processo de execução 

fiscal. 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020-CIRURGIAS ONCOLÓGICAS E PROCEDIMENTOS QUIMIOTERÁPICOS -CIVAP SAÚDE 2020-CREDENCIAMENTOS 

6.6.4. A imposição de qualquer das sanções não ilidirá o direito de o contratante exigir 

indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade tiver acarretado, 

independentemente das responsabilidades criminal ou ética do autor do fato. 

6.7. A rescisão deste contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993. 

6.7.1. Em caso de rescisão do presente contrato pelo contratante não caberá à 

contratada, direito a qualquer indenização, salvo o pagamento pelos serviços executados 

até a data do evento. 

6.8. O credenciamento poderá ser rescindido (descredenciamento) por iniciativa ou 

interesse da credenciada/contratada, mediante requerimento por escrito com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e desde que não prejudique os atendimentos já 

agendados, ou que venham a ser agendados antes de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo mencionado, será lavrado o termo de descredenciamento e de rescisão 

contratual, quando cessarão as obrigações de ambas as partes. 

6.9. Também o descredenciamento poderá ocorrer por iniciativa do CIVAP SAÚDE, a 

qualquer momento, em caso da prestação insatisfatória dos serviços. 

6.10. O descredenciamento poderá ocorrer a qualquer momento, nas seguintes 

situações: 

a) por livre iniciativa da credenciada, através de comunicado formal; 

b) pelo CIVAP SAÚDE em caso da prestação insatisfatória do serviço. 

c) por acordo entre as partes, situação onde poderá ser desconsiderado o prazo 

previsto no item 6.8, desde que satisfeitas as obrigações previstas na agenda do HRA. 

6.11. Em sendo rescindido o credenciamento que originou este contrato, por iniciativa 

do CIVAP SAÚDE ou por interesse da contratada, conforme se acha previsto no item 14.4 do 

ato convocatório, este contrato estará de igual forma rescindido, desde que cumprido o 

prazo e as condições definidas no fundamento citado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

7.1. A execução do presente contrato será regida pela Lei n° 8.666/93, que servirá 

inclusive para o esclarecimento dos casos por ventura omissos neste termo de contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - FUNDAMENTO LEGAL 

8.1. O presente contrato é formalizado com a inexigência de licitação prevista no artigo 

25 da Lei nº 8.666/93 atualizada e foi precedido do processo de Chamamento Público nº 

001/2020 realizada pelo CIVAP SAÚDE. 

 

CLÁUSULA NONA - FORO 

9.1. Será competente o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, para dirimir as 

dúvidas ou lides advindas do presente Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro 

por mais privilegiado seja. 

 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições 

estabelecidas neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e 

regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de 

duas testemunhas, abaixo indicadas. 

Assis, ................ de ................... de 2020. 
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AS PARTES: 

 

WAGNER MATHIAS 

Presidente do CIVAP SAÚDE 

 

 

xxxxxxxxxx - Representante 

RG nº ............... 

 

Testemunhas: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE, CNPJ nº 

04.903.422/0001-28, com sede na Via Chico Mendes, 65, no município de Assis/SP. 

CONTRATADA: .................., CNPJ nº .............., estabelecida na estabelecida à Rua ..............., ..............., no 

município de ........../............ 

CONTRATO Nº .../2020 

OBJETO: Contratação de serviço de plantões médicos para a realização de cirurgias oncológicas e 

procedimentos quimioterápicos a serem executados no Hospital Regional de Assis. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem 

eletrônica aos interessados. 

Assis, ... de ........ de 2020. 

CONTRATANTE: 

- Nome e cargo: Wagner Mathias - Prefeito Municipal 

- E-mail institucional: prefeitura@joaoramalho.sp.gov.br 

- E-mail pessoal: wmmathias1515@gmail.com 

- Assinatura: 

 

___________________________ 

Wagner Mathias 

RG nº 34.624.004-8 

 

CONTRATADA: 

- Nome e cargo:  ........................ - Representante Legal 

- E-mail institucional: 

- E-mail pessoal: 

- Assinatura: 

 

________________________________ 

xxxxx 

RG nº ............. 

mailto:prefeitura@joaoramalho.sp.gov.br
mailto:wmmathias1515@gmail.com
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ANEXO VI 

PLANILHA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

(Anexo que deve acompanhar mensalmente a nota fiscal/fatura) 

 

 

Especialidade: __________________________________________________________ 

 
NÚMERO DO 

PRONTUÁRIO NOME DO PACIENTE 

TIPO DE 

PROCEDIMENTO 

DATA DA 

REALIZAÇÃO 

HORÁRIO DA 

REALIZAÇÃO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Assis, ............ de .................. de ............... 

 

 

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

Razão Social da Contratada 

Nome do responsável pela empresa 

N° do documento de identidade 


