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EDITAL Nº 145/2021 

 
 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO 
EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR. 

 
 

O Município de Capão da Canoa/RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
nº 90.836.693/0001-40, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Amauri Magnus 
Germano, comunica aos interessados que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO, 
para Credenciamento de pessoas jurídicas na área da saúde para a prestação de 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR, 
que terá início no dia 31/05/2021 às 13hs e se estenderá até 31/05/2022 às 18hs, em 
conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações. 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. O presente projeto objetiva o conhecimento, pela Secretaria Municipal de Saúde, de 
pessoas jurídicas que tenham capacidade técnica e operacional suficiente para prestação 
de serviços de atendimento em caráter complementar ao SUS – Sistema Único de Saúde 
– para realização de atendimentos em FISIOTERAPIA DOMICILIAR, aos usuários do 
SUS do Município de Capão da Canoa, o que possibilitará, futuramente, a critério da 
Administração, cumpridos os requisitos técnicos e legais, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
de acordo com a demanda necessária. 
 
1.2. O valor a ser pago pela prestação dos serviços é de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), 
por atendimento. 
 
1.3. As empresas licitantes deverão possuir condições tais que garantam a 
responsabilidade, presteza, segurança e eficácia da execução dos serviços de modo a 
obter pleno resultado na realização dos serviços mencionados neste edital de 
credenciamento. 
 
1.4. Os atendimentos deverão manter, obrigatoriamente, nível de qualidade. 
 
1.5. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, o controle e 
encaminhamento dos atendimentos mensais, que poderão sofrer variação de mês a  
mês, conforme demanda e necessidade dos pacientes, entretanto, não haverá alteração 
do valor mensal pago por paciente ATENDIDO. 
 
1.6. A autorização para realização dos exames será expedida pela Secretaria Municipal 
de Saúde devidamente carimbado e assinado pelo Setor Responsável. 
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1.7. A Secretaria Municipal de Saúde de Capão da Canoa – RS reserva-se o direito de 
fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, sendo-lhes 
facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má qualidade, 
através de processo administrativo específico, com garantia da representação do 
contraditório e da produção da ampla defesa. 

 
1.8. O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de serviços 
de fisioterapia domiciliar e todos os equipamentos, utensílios e materiais necessários na 
elaboração dos atendimentos serão de responsabilidade da empresa/profissional. 

 
1.9. Os atendimentos/sessões deverão ser executados, dentro dos limites do Município 
de Capão da Canoa – RS (conforme mapa apresentado pela Secretaria de Saúde). 
 
1.10. Os serviços serão distribuídos aos credenciados de acordo com a necessidade e 
demanda, em observância ao quantitativo de atendimentos (sessões de fisioterapia 
domiciliar), após a utilização de toda cota SUS do Município disponibilizada para 
estes serviços. 
 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste edital, poderá 
participar desta chamada pública qualquer pessoa jurídica prestadora de serviços na área 
da saúde, legalmente estabelecida no país e que atenda a todas as exigências contidas 
neste edital. 
 
2.2. A empresa credenciada deverá, ofertar o serviço e entrega dos resultados dentro dos 
limites do Município de Capão da Canoa, atendendo todas as condições e padrões 
exigidos para a atividade contratada.  
 
 
3 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO ENVELOPE 
 
3.1. Durante o período indicado no preâmbulo deste edital, cada licitante deverá entregar 
junto a Comissão de Licitações, respeitando o horário de atendimento externo, envelope 
de credenciamento contendo toda a documentação, devendo estar fechado (lacrado) 
e rubricado no fecho, contendo em sua parte externa, em caracteres destacados, os 
seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 
ENDEREÇO, CNPJ E/OU CPF, FONE E E-MAIL PARA CONTATO 
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3.2. Em hipótese alguma serão considerados os documentos apresentados foram dos 
termos expostos acima ou fora do horário e período aprazado, mesmo se remetidos ou 
expedidos antes da data de abertura deste certame, bem como os que contrariam os 
demais requisitos deste edital, não cabendo às empresas qualquer direito à reclamação. 
 
 
4 – DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PESSOA 
JURÍDICA 
 
4.1. O envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, apresentados em original ou por fotocópia autenticada por cartório ou por 
servidor do Município de Capão da Canoa ou, ainda, publicação em órgão de imprensa 
oficial, desde que perfeitamente legíveis (não serão aceitas cópias que não ofereçam 
condições de leitura das informações nelas contidas): 
 
a) Carta de apresentação dos documentos de Habilitação contendo as seguintes 
informações (Modelo – Anexo I): 
 
a.1) Identificação da Empresa (razão social, CNPJ, endereço completo, número de telefone 
e e-mail) e da Chamada Pública; 
  
b) Declaração de Inexistência de fato impeditivo de habilitação; 
 
c) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos da Emenda Constitucional nº 20/1998; 
 
d) Registro Comercial, no caso de empresário, ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por ações e/ou cooperativas, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, que comprove o objeto 
social compatível com o objeto desta licitação; 
 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos 
aos tributos federais e à dívida ativa da união), Estadual e Municipal; 
 
g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
i) Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, mesmo que atualmente o 
estabelecimento não preste serviços ao SUS; 
 
j) Prova de Inscrição, registro ou cópia da certeira de identidade profissional expedida pelo 
Conselho Regional de sua Especialidade, do responsável técnico da empresa, 
acompanhada de cópia da sua Carteira de Identidade Profissional ou outro meio que 
comprove a vinculação do profissional com o licitante; 
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k) Termo de Credenciamento devidamente preenchido, conforme modelo do termo de 
credenciamento constante do Anexo III. 
 
 
5 – DA ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. A presente licitação será processada e julgada de acordo com a legislação vigente. 
 
5.2. Recebido o envelope contendo a documentação do credenciado, a Comissão 
Permanente de Licitações fará a apreciação com vistas ao julgamento num prazo de até 10 
(dez) dias contados da data da entrega do envelope. 
 
5.3. O julgamento será realizado com base na análise quantitativa e formal dos 
documentos apresentados quanto ao conteúdo, vigência e veracidade. 
 
5.4. Será considerada inabilitada a empresa que: 
 
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no subitem “4” ou 
apresentá-los incompletos, incorretos, com a validade expirada ou em desacordo com as 
exigências do presente edital, não se admitindo, em hipótese alguma, complementação 
posterior, após a entrega do envelope fechado, conforme no preâmbulo deste edital; 
 
b) Afrontar qualquer condição estabelecida neste edital. 
 
5.5. Esgotados os prazos de recursos administrativos, o processo será encaminhado para 
a autoridade competente que homologará o objeto à empresa que atenderem as condições 
estabelecidas. 
 
 
6 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
6.1 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, diretamente no sítio 
https://capaodacanoa.1doc.com.br/ , em Protocolo Eletrônico. 
 
6.2. Divulgada a decisão da Comissão Permanente da Licitação, no tocante à fase de 
habilitação se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor 
recurso, contado da data de divulgação do resultado, e também nos demais casos 
previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.3. Interposto o recurso em qualquer fase da licitação dele se dará ciência formalmente às 
demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
6.4. O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
6.4.1. O recurso referente à fase de habilitação ou de classificação terá efeito suspensivo. 
 
6.5. Os recursos deverão ser digitados devidamente fundamentados e assinado pelo 
representante legal da recorrente e/ou credenciados com poderes para tal. 
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6.6. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste edital 
não serão conhecidos. 
 
6.7. Será franqueada aos interessados, desde a data de publicação deste edital, vistas do 
processo de credenciamento no Setor de Licitações do Município, observado o horário de 
atendimento externo. 
 
7 – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
7.1. Findo o processo licitatório, fica desde já convocada à empresa para assinar o 
instrumento contratual observando os prazos abaixo, sob pena de decair do direito à 
contratação. 
 
a) 15 (quinze) dias corridos contados da publicação do resultado final do julgamento dos 
documentos da habilitação, salvo se interposto recurso administrativo. 
 
b) 10 (dez) dias corridos contados da publicação do resultado do julgamento do(s) 
recurso(s) interposto(s) quanto ao julgamento. 
 
7.2. O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade 
competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 
 
7.3. Caso o vencedor não atenda os prazos previstos no item 7.1, ensejará a aplicação das 
sanções estabelecidas no item SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste instrumento. 
 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CREDENCIADA 
 
8.1. O CREDENCIADO não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer 
complementação aos valores pagos pelos serviços prestados e não autorizado pela 
Secretaria de Saúde. 
 
8.2. Obriga-se a atender todos os encaminhamentos para os serviços que se propôs feitos 
pela rede Municipal de Saúde, sendo que qualquer alteração quanto à inclusão ou exclusão 
deverá ter a anuência expressa do Gestor Municipal. 
 
8.3. Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 
mantendo-se a qualidade na prestação de serviços. 
 
8.4. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de Serviços de 
Saúde, salvo nos casos de iminente risco de vida ou obrigação Legal. 
 
8.5. Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua 
assistência. 
 
8.6. Colher na solicitação de procedimento emitida pela secretaria, a assinatura do paciente 
ou de seu representante legal, devendo este documento acompanhar o relatório mensal da 
prestação de contas à Secretaria Municipal de Saúde – RS. 
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8.7. Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que iniciam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário 
à execução do serviço. 
 
8.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier Causar ao 
SUS, ao Município e ao paciente. 
 
8.9. Apresentar listagem atualizada de todos os profissionais, devidamente registrados em 
situação regular nos respectivos conselhos, que prestam serviços na sede da empresa 
Credenciada. 
 
8.10. Disponibilizar de equipe técnica e de outros profissionais necessários para efetuar o 
procedimento contratado a cada paciente em sua totalidade, dispondo de instrutura 
necessária ao bom atendimento domiciliar e satisfação dos beneficiários do SUS, dentro 
das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
 
8.11. Proceder à verificação rigorosa da identificação dos usuários do SUS, sendo que 
qualquer despesa decorrente por má-fé ou negligência na averiguação das credenciais dos 
segurados será de responsabilidade única da credenciada. 
 
8.12. A Credenciada é responsável pela indenização de danos causados aos pacientes, 
aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados decorrentes de ato ou omissão 
voluntária, negligencia imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados, 
profissionais ou prepostos. 
 
8.13. Os atendimentos serão selecionados, agendados, controlados pela Secretaria de 
Saúde, podendo apresentar variações periódicas ou de agendamento diante da 
necessidade do serviço, entretanto, não haverá alteração do valor pago por paciente. 
 
8.14. O deslocamento, alimentação e quaisquer despesas serão de responsabilidade do 
credenciado. 
 
 
8.13. São ainda obrigações dos prestadores de serviços: 
 
8.13.1. Informar à Secretaria Municipal de Saúde eventual alteração de sua razão social, 
de seu controle acionário ou de mudança de sua diretora ou de seu estatuto, enviando 
cópia autenticada da certidão da Junta Comercial ou cartório de registro civil das pessoas 
jurídicas. 
 
8.13.2. Executar, conforme a melhor técnica, os serviços que se propôs, obedecendo 
rigorosamente às normas técnicas respectivas. 
 
8.13.3. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumi9das com a 
Secretaria de Saúde. 
 
8.13.4. Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e 
avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a execução 
da prestação dos serviços especializados do contrato. 
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8.13.5. Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no credenciamento. 
 
8.13.6. O atendimento deve acontecer, no domicílio do paciente, dentro dos limites do 
Município de Capão da Canoa/RS. 
 
8.13.7. É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal 
para execução das respectivas análises, 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 ou para o Ministério da 
Saúde. 
 
 
9 – DAS CONDIÇÕES PARA A PRESENTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS 
 
9.1. A prestação de contas deve ser realizada mensalmente, para o fim de gerenciamento 
de agenda, bem como, para gerenciamento do contrato por parte da administração pública. 
 
9.2. No relatório de prestação de contas deve constar o nome do paciente e atendimento 
realizado, de forma individualizada, discriminando o valor unitário de cada atendimento e 
por fim o total. 
 
9.3. Junto ao relatório suprarreferidos entregar a solicitação de procedimentos emitidos 
pela Secretaria de Saúde de Capão da Canoa, devidamente autorizada pelo chefe de 
departamento do setor responsável, devendo constar a assinatura do paciente e data da 
realização do atendimento (sessão de fisioterapia domiciliar). 
 
9.4. Nos mesmos moldes, porém separadamente, deve ser entregue a prestação de contas 
referente aos procedimentos da cota SUS disponibilizada ao Município pelo Estado. 
 
9.5. A Secretaria de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação 
de serviço. 
 
 
10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1. Os recursos necessários ao cumprimento desta despesa correrão por conta das 
dotações da Lei Orçamentária Anual – LOA. 
 
 
11 – DO PAGAMENTO 
 
11.1. O pagamento ficará condicionado a devida entrega da prestação de contas, que 
deverá ser realizada nos moldes expostos na cláusula 9, ficará também condicionada a 
entrega de Nota Fiscal, Guia de INSS e FGTS quitadas, com relatório da GFIP e certidão 
negativa de débitos da União. 
 
12.2. O pagamento será realizado no mês subsequente, considerando os procedimentos 
realizados no mês, no prazo de até 30 dias contados da entrega da prestação de contas e 
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emissão da nota fiscal, sendo que os preços dos serviços contratados serão pagos de 
acordo com os valores descritos neste edital. 
 
Os procedimentos ambulatoriais não cobertos pelo SUS somente serão pagos mediante a 
autorização do orçamento enviado pela credenciada via e-mail institucional ao fiscal do 
contrato.  
 
12.3. A nota Fiscal referente aos serviços prestados deverá ser entregue na Secretaria de 
Saúde para o fiscal do futuro contrato. 
 
12.4. O Erário reserva-se no direito de efetuar quaisquer descontos previstos em Lei. 
 
12.5.  O pagamento será mensal, e de acordo com o número de atendimentos (sessão de 
fisioterapia) efetivamente realizados por encaminhamento do Município, multiplicado pelo 
valor correspondente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados e 
mediante apresentação de documento fiscal idôneo e liberação por servidor responsável 
pela fiscalização dos serviços da Secretaria Municipal da Saúde. 
 
 
13 – DA VIGÊNCIA 
 
13.1 O prazo de vigência deste contrato para execução dos serviços enunciados neste 
edital será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do (a) CREDENCIADO (A), por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de sessenta meses (art. 57, II, da Lei n° 8.666/93). 
 
 
14 – DO REAJUSTAMENTO 
 
14.1 Respeitadas às demais condições previstas neste edital e normas contidas na 
legislação vigente, os valores constantes serão reajustados conforme atualização dos 
valores no mercado. 
 
 
15 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1 Todos os serviços realizados bem como o cumprimento do disposto neste instrumento 
serão fiscalizados pelo Município, por intermédio da SMS – Secretaria Municipal da Saúde, 
que acompanhará a entrega do objeto, de acordo com o determinado neste instrumento, 
controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, 
notificação à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações 
havidas.  
 
 
16 – DISPOSIÇÕES REFERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. Os procedimentos/serviços a serem encaminhados durante o mês serão 
selecionados, encaminhados e controlados pela Secretaria Municipal de Saúde, os quais 
poderão ser variados de mês a mês, devido à necessidade de serviços, entretanto, não 
haverá alteração do valor mensal pago por paciente atendido. 
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16.2. A autorização para realização dos atendimentos de fisioterapia domiciliar, será 
expedida pela Secretaria Municipal de Saúde devidamente carimbado e assinado pelo 
responsável. 
 
16.3. A Secretaria Municipal de Saúde de Capão da Canoa – RS reserva-se o direito de 
fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços credenciados, sendo-lhes facultado o 
descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má qualidade, através de 
processo administrativo especifico, com garantia de representação do contraditório e da 
produção da ampla defesa. 
 
16.4. O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de serviços 
de fisioterapia domiciliar e todos os equipamentos, utensílios e materiais necessários para 
realização dos atendimentos serão de responsabilidade da empresa/profissional contratada 
(o). 
 
15.5. Os serviços serão distribuídos aos credenciados a critério da Secretaria Municipal de 
Saúde, após a utilização de toda cota SUS do Município disponibilizada para estes 
serviços. 
 
16.6. É vedado: 
 
  O credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do 
Município, bem como de pessoas jurídicas com as quais esses mantenham qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, conforme art. 
9º, inciso III e § 3º, da Lei nº 8.666/93; 

 A cobrança diretamente do paciente atendido de quaisquer valores decorrentes do 
credenciamento. 
 
16.7. Para a realização do atendimento, o credenciado deverá receber do paciente a 
autorização de atendimento emitida pela Secretaria de Saúde do Município. 
 
16.8. Em caso de negativa injustificada de atendimento, além do descredenciamento, serão 
aplicadas as seguintes penalidades: 
 
a) multa no valor de 10% da BCM (Base de Cálculo do Município), por ocorrência; 
  
b) suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município pelo prazo de 2 (dois) anos. 
 
 
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ao credenciado que deixar de entregar os documentos exigidos para habilitação, 
assim como exigidos pelo edital, no prazo estipulado, será aplicada a pena de 
ADVERTÊNCIA. 
 
17.2 Além das penalidades acima, também serão punidos os licitantes nas seguintes 
sanções: 
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17.3. Advertência: quando deixar de prestar/executar o serviço no prazo estipulado, ainda 
que inicial intermediário ou de substituição/reposição; 

 
17.4. Multa: no percentual de 10% sobre o valor da sua proposta ou lance se não mantiver 
a mesma; 
 
17.5. Multa: no percentual de 20% sobre o total do contrato ou da ordem de compra/serviço 
se, advertido, deixar de prestar/executar o serviço até 15 dias do prazo estipulado, ainda 
que inicial intermediário ou de substituição/reposição; 
 
17.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos se o credenciado for reincidente 
nas penalidades de advertência e/ou multa por mais de duas vezes até três, inclusive; 
 
17.7. Multa: no percentual de 20% sobre o total do contrato ou da ordem de compra/serviço 
pela recusa em retirá-la ou pela não assinatura do contrato no prazo estabelecido; 
 
17.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso “d”, quando ocorrido uma ou mais das 
seguintes situações: 

 
a) Apresentar documentação falsa para o certame; 
 
b) Quando frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 
o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
 
c) Quando devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou 
proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo; 
 
d) Quando afastar ou procurar afastar outro licitante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
 
e) Quando fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição de 
bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 
 
I – elevando arbitrariamente os preços; 
 
II – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
 
III – entregando uma mercadoria por outra, ou executando serviço diverso do que 
contratado; 
 
IV – alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria/serviço 
fornecida/executado; 
 

mailto:licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br


11 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Fone: (51) 39951131-1190 
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br 

CNPJ 90.836.693/0001-40 – Av. Paraguassú, 1881 – Capão da Canoa – RS 
 

V – tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do 
contrato. 
 
Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensão temporária em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração;  

 
17.9. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas mas sim exemplificadas, 
podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a 
Lei nº 8.666/93. 
 
17.10. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
17.11. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
17.12. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo. 
 
17.13. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da(s) 
fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município. 
 
17.14. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido 
prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 
 
17.15. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação no Diário Oficial dos Municípios. 
 
17.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no 
Cadastro de Fornecedores do Município – CRF. 

 
17.17. No caso de impedimento de direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro 
cancelado por igual período. 
 
 
18 – DOS ANEXOS 
  
18.1. Fazem parte desta Chamada Pública os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL (facultativa) 
 
ANEXO III – TERMO DE PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 
 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 
 
ANEXO V – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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19 – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
19.1. Aplicam-se a este ato os dispositivos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores. 
 
19.2. O credenciado deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital e 
seus anexos, pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO submete-o a aceitação 
incondicional de seus termos, independente da transcrição, bem como representa o 
conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares 
que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 
 
19.3. O Município poderá, a qualquer tempo, realizar pesquisa de satisfação dos usuários 
atendidos bem como aplicar qualquer instrumento de avaliação da qualidade do 
atendimento prestado. 
 
19.4. Os casos omissos deverão ser avaliados por uma Comissão Especial de 
Credenciamento, composta de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, a qual será 
responsável por buscar referências na literatura médica e administrativo em saúde. 
 
19.5. Cada credenciado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo, sendo-lhe exigível, ainda, em 
qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações 
complementares que se fizerem necessários a fim de completar a instrução do processo, 
conforme faculta o art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
19.6. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório 
mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o 
autor às sanções legais e administrativas previstas no art. 93, da Lei nº 8.666/93. 
 
19.7. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como 
prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar 
qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que 
afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à 
indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 
 
19.8. Interessados poderão obter cópia do edital do Setor de Licitações do Município, ou no 
sítio www.capaodacanoa.rs.gov.br. 
 
19.9. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente, 
junto à Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, pelo telefone (51) 3995-1131 ou pelo e-
mail licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br. 
 

Capão da Canoa, 26 de abril de 2021. 
 
 

RAPHAEL MACHADO AYUB 
Secretário de Administração 

 
       Assessoria Jurídica 
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ANEXO I 

 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

Ao  
Município de Capão da Canoa 
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 
 

 
___________________________________________, CNPJ nº ______________, situada 
(empresa) na ___________________________________________________, neste ato 
representada por ________________________________, (qualificação e endereço do 
representante) abaixo assinado, declara: 
 
 Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados; 
 
 Sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que possam impedir a sua 
habilitação na licitação em causa e que tem pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos a ela e concorda plenamente com suas condições. 
 
 Que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) 
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(catorze) anos; 
 
 
Atenciosamente, 
Local e Data 
 
 

 
 
 
 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal. 
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ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 
 
 
 

(empresa) __________________________________________________________, CNPJ 

nº____________________, Sediada à __________________________________________ 

(Endereço Completo) participante da CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021, declara, na forma 

e sob as penas da Lei Federal n° 8666/93, obrigando a empresa que respectivamente 

representa, que, se habilita, não pretende recorrer da decisão da CPL quanto ao 

julgamento do Envelope nº 01 – Documentação, renunciando, assim, expressamente, ao 

direito de recurso e ao prazo respectivo. 

Capão da Canoa, ___ de __________ de 2021. 
 
 
 
 

(Nome completo do Declarante = Diretor, Sócio-gerente ou Equivalente) 
 

(Nº da CI do declarante) 
(Assinatura do declarante) 
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ANEXO III 
 
 

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
Através do presente, a empresa _______________________________________ inscrita 

no CNPJ nº ___________________________________, com sede na Rua/Av. 

___________________________, número ____________, complemento __________, 

Bairro ___________________, na cidade de __________________, vem propor 

credenciamento para realização de serviço de fisioterapia, conforme descrito no edital de 
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. 

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

 
 

MINUTA – TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021 
 
 
 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa na Av. Paraguassú, nº 1881, Bairro Centro, Capão da 
Canoa, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob nº 90.836.693./0001-40, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal AMAURI MAGNUS GERMANO, de ora em diante 
denominada unicamente CREDENCIANTE, e _______________, inscrita no CNPJ sob o 
nº ____________, com sede na ______________, nº ____, Bairro ________________, na 
cidade de _______________ – RS, neste ato representado por _____________________, 
doravante denominado CREDENCIADO, têm justo e acordado este Termo de 
Credenciamento, de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente Termo tem por objeto a realização de atendimento por sessão de 

fisioterapia domiciliar, para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
Os serviços contratados por este Termo serão pagos, de acordo com o número de 

procedimentos efetuados, tendo como referência o valor contido neste edital de CHAMADA 
PÚBLICA N° 001/2021. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
 
O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do 
CREDENCIADO, por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, até o limite de 
sessenta meses (art. 57, II, da Lei nº 8.666/93). 
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CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO 
 
O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, 

tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento 
do Município, multiplicado pelo valor correspondente constante deste edital. 
 

O pagamento somente será efetuado mediante apresentado da autorização do 
atendimento, devidamente assinada pelo paciente, comprovando a prestação do serviço, 
acompanhada do documento fiscal idôneo. 

 
A documentação indicada acima deverá ser entregue na Secretaria de Saúde do 

Município até o dia 10 (dez) de cada mês, sendo que o pagamento será realizado em até 
05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento e confirmação da prestação dos serviços. 
 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a 
contratada com juros 0,5% ao mês, pro rata. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
Respeitadas às demais condições previstas neste edital e normas contidas na 

legislação vigente, serão reajustados conforme atualização de mercado. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
I – O credenciado deverá prestar seus serviços no Município de Capão da Canoa – RS. 
 
II – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços; 
 
III – O Credenciado deverá manter durante a vigência deste termo as condições de 
habilitação exigidas para a sua celebração; 
 
IV – É de responsabilidade exclusiva e integral do Credenciado a utilização de pessoal para 
a execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício ou comerciais. É 
também de inteira responsabilidade do Credenciado eventuais indenizações por quaisquer 
modalidades de danos que venham a ser causados a terceiros na prestação dos serviços 
contratados; 
 
V – Caberá ao Credenciado o fornecimento de todos os equipamentos e mão de obra, 
necessários à plena execução dos serviços indicados no edital e neste termo de 
credenciamento; 
 
VI – Se, no decorrer da vigência do Termo de Credenciamento, comprovar-se a má 
qualidade na prestação dos serviços, obriga-se o Credenciado a refazê-los, sem qualquer 
custo adicional para o usuário da rede pública Municipal. 
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VII – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em 
desacordo com o pactuado acarretará, ao Credenciado, as penalidades previstas no art. 87 
da Lei Federal nº 8666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração independente da 
incidência de multa, aplicando ainda, as seguintes penalidades: 
 

a) multa no valor de 01 (um) salário-mínimo, por ocorrência; 
 

b) suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de contratar com 
o Município pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 
c) o Credenciado, ainda, estará sujeito a indenizar a quaisquer títulos danos, que por 

sua culpa, na prestação dos serviços contratados, cause prejuízos aos usuários da rede 
pública municipal de saúde ou a terceiros de acordo com o Código Civil. 
 
VII – É vedado: 

 
a) o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município; 
 
b) não poderá fazer parte do quadro social ou de empregados do CREDENCIADO, 

sob pena de rescisão deste Termo, servidor público, contratado sob qualquer título, 
ocupante de cargo eletivo; 

c) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse Termo; 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
O Credenciante exercerá a fiscalização e a observação das especificações 

constantes neste Termo por meio da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

§ 1º A fiscalização a ser exercida pelo Credenciante sobre todos os termos do 
presente, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta 
tarefa, não lhe implicará co-responsabilidade pela eventual prestação de serviços incorreta. 
 

§ 2º Fica designado por parte do Credenciante o Secretário Municipal de Saúde como 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização de que trata o presente Termo. 
 

§ 3º A Credenciada designa como seu responsável o Senhor _____________ 
assegurando, sob pena de responsabilidade, que o mesmo preenche as condições fixadas 
no presente Termo. 

 
§ 4º Também caberá ao Credenciante, a fiscalização dos aspectos legais, trabalhistas 

e previdenciários. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
O presente Termo poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 

Federal nº 8666/93, e numa das seguintes hipóteses: 
 

a) pela ocorrência de seu termo final; 
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b) por solicitação do Credenciado; 
 
c) por acordo entre as partes; 
 
d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 

descumprimento de condição estabelecida no edital ou no Termo de Credenciamento. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do presente Termo correrão pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 
 
Despesa nº 595. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  
 
Fica eleito o foro da Comarca de Capão da Canoa/RS para dirimir as dúvidas 

oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente. 
 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em três vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 
Capão da Canoa/RS, 

 
 

AMAURI MAGNUS GERMANO 
Prefeito Municipal 

 
 

______________________________________ 
CREDENCIADO 

 
 
Testemunhas: 
 
____________________________ 
 
 
____________________________ 
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ANEXO V 

 
 

Modelo de Contrato de Compra e Venda 
 

 
CONTRATO Nº ______/2021 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. 

 
 

 
O MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA, pessoa jurídica de direito 

público, com sede administrativa e executiva na Av. Paraguassú, nº 1.881, inscrito no CN 
PJ nº 90.836.693/0001-40, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, 
AMAURI MAGNUS GERMANO, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Capão da 
Canoa/RS, inscrito no CPF sob nº _________________, de ora em diante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e por outro lado (__________________________), com 
sede à Avenida _____________, nº ____, em (Município), inscrita no CNPJ sob nº 
________________________, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), tendo em 
vista o que consta na CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021, resolvem celebrar o presente 
contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
É objeto desta contratação a prestação de serviços especializados de serviço de 
fisioterapia domiciliar, de acordo com a CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021, o qual fica 
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou 
transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
A CREDENCIADA, responderão pela qualidade, segurança e perfeição dos serviços 
executados, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais, morais e/ou 
materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou deles 
decorrentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência da 
CREDENCIADA, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses 
conforme (art. 57, II, da Lei nº 8.666/93). 
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CLÁUSULA QUARTA 
 
O pagamento será mensal, e de acordo com número de atendimentos efetivamente 
realizados por encaminhamento do Município, multiplicado pelo valor constante neste 
edital, até o 5º dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados e mediante 
apresentação de documento fiscal idôneo e liberação por servidor responsável pela 
fiscalização dos serviços da Secretaria Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
 
I – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços; 
 
II – A CREDENCIADA deverá manter, durante a vigência deste termo, as condições de 
habilitação exigidas para a sua celebração; 
 
III – É de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de pessoas 
para a execução das respectivas análises, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício ou comerciais; 
 
IV – É vedado: 
 
 O trabalho da CREDENCIADA em próprios municipais; 
 
 A existência de servidor público, contratado sob qualquer título; ocupante de cargo 
eletivo ou com registro oficial de candidatura a cargo no Município CREDENCIANTE no 
quadro social ou de empregados da CREDENCIADA, sob pena de rescisão deste termo; 
 
 A transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse termo. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
Caberá a CREDENCIADA o fornecimento de todos os equipamentos e mão de obra, 
necessários à plena execução dos serviços indicados neste “Termo de Credenciamento”. 
Correrão por sua inteira conta e risco, as despesas de toda a mão de obra, instrumentos e 
equipamentos necessários para o exercício das atividades, e, igualmente se 
responsabilizar por encargos sociais decorrentes de contrato de trabalho de seus 
empregados, bem como do que vier a firmar com terceiros, nos termos da legislação 
trabalhista, civil, previdenciária ou penal em vigor, bem como indenizações por danos 
causados ao MUNICÍPIO e ou a terceiros. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
O CREDENCIANTE realizará a fiscalização dos serviços decorrentes desse termo, que 
ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, que designa o servidor _________ para 
tanto, não excluindo ou restringindo a responsabilidade da CREDENCIADA na prestação 
do serviço objeto desse termo. 
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CLÁUSULA OITAVA 
 
As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contratadas serão atendidas pela 
seguinte dotação orçamentária: 
 
 
 
CLÁUSULA NONA 
 
A rescisão deste Termo se dará numa das seguintes hipóteses: 
 
a) pela ocorrência de seu termo final; 
 
b) por solicitação do CREDENCIADO com antecedência de 30 (trinta) dias; 
 
c) por acordo entre partes; 
 
d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 
descumprimento de condição estabelecida no edital ou neste próprio termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 
Os casos de inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso 
das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Proceder-se-á conforme o 
§ 1º, do art. 71 da Lei n° 8.666/93 e demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
É competente o Foro da Comarca de Capão da Canoa/RS para dirimir qualquer 
controvérsia que se originar deste contrato. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 
Capão da Canoa, __de________ de 2021. 

 
AMAURI MAGNUS GERMANO 

Prefeito Municipal 
 
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
 
1. ________________________________________ 
 
2. ________________________________________ 
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