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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 

 

 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBAÍBA-GO, pessoa jurídica de direito público interno com endereço 

situado à Rua Dr. Pedro Ludovico, s/nº, Centro, Corumbaíba – GO, inscrito no CNPJ sob o n° 11.170.888/0001-27, 

representado por sua Gestora, a Secretária Municipal de Saúde, MARIANA DOS SANTOS REZENDE, torna público 

para conhecimento dos interessados, que será realizado entre o período de 08 de outubro a 18 de outubro de 2019, 

na Sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Simon Bolívar, n° 58, Centro, Corumbaíba - GO, CEP: 75.675-000, 

durante o horário de expediente (07:00 às 11:00 hs e das 13:00 às 17:00 hs), o CREDENCIAMENTO DE 

PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) 

PRÓTESES DENTÁRIAS/MÊS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBAÍBA-GO, nos termos e 

condições constantes no presente edital, na forma do artigo 25 “caput” da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, bem como nas Resoluções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás n°s 

17/1998, 13/2012, 07/2016 e 01/2017 e suas posteriores alterações. 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O presente edital tem como objeto o CREDENCIAMENTO de prestadores de serviços na área da saúde para 

confecção de aproximadamente 20 (vinte) próteses dentárias por mês a pacientes encaminhados pelas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município, para atender ao Programa do Ministério da Saúde, conforme 

Portaria Nº 1.670 de 01 de julho de 2019. 

 
1.2 – Estão inclusos no objeto as próteses dentárias, o material de consumo e o profissional especializado 

(Cirurgião-Dentista). 

 
1.3 – A pessoa jurídica que for credenciada deverá disponibilizar ao Fundo Municipal de Saúde de Corumbaíba o 

profissional especializado 1 vez por semana e/ou sempre que o mesmo for solicitado. 

 
1.4 – A pessoa jurídica que for credenciada deverá realizar o lançamento da produção mensalmente no CNES do 

LRPD por meio do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), sendo a produção dos 

procedimentos da sua responsabilidade (o instrumento de registro desses procedimentos é o BPA 

Individualizado (BPAI)). 

 

1.5 – ESPECIFICAÇÃO E VALORES: As especificações e os valores unitários das próteses dentárias (incluso todo 

material de consumo e o profissional especializado) obedecerão à tabela descrita abaixo (tabela de valores própria do 

município aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde de Corumbaíba-GO): 
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DESCRIÇÃO VALORES  

Prótese Total Mandibular R$ 350,00 

Prótese Total Maxilar R$ 350,00 

Prótese Parcial Mandibular Removível R$ 350,00 

Prótese Parcial Maxilar Removível R$ 350,00 

Próteses Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas(por elemento) R$ 350,00 

 

1.5.1 – O preço estimado é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, totalizando um valor de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais), referente aos meses de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020, podendo ser 

prorrogado em igual período, nos termos do artigo 57, §2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

1.5.2 – Os preços serão irreajustáveis até o término da vigência do contrato, salvo acordo entre as partes. 

1.5.3 – Os preços excepcionalmente poderão ainda ser revistos, para mais ou para menos na superveniência da 

Legislação Federal, Estadual ou Municipal, ou de ato ou de fato que altere ou modifique as relações que as partes 

pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

 

1.6 – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FORMA DE EXECUÇÃO: O Fundo Municipal de Saúde 

Contratante disponibilizará consultório odontológico em suas Unidades Básicas de Saúde para execução da parte 

clínica do profissional especializado (Cirurgião-Dentista). As etapas laboratoriais de confecção das próteses dentárias 

serão prestadas em estabelecimento próprio da Credenciada/Contratada, com materiais de consumo, equipamentos e 

funcionários próprios. O prazo máximo para entrega das próteses dentárias finalizadas aos pacientes será de 5 (cinco 

dias úteis).   

 

2 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 – O pagamento pelos serviços prestados pela credenciada será efetuado mensalmente, conforme autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde, devendo o pagamento ser efetuado até o 5º dia do mês subsequente aos serviços 

prestados. A fatura será paga de acordo com o número de próteses dentárias realizadas por mês, tendo sido estipulada 

a quantidade máxima de 20 (vinte) próteses dentárias. 

2.2 – O pagamento será realizado mediante a apresentação da documentação de regularidade fiscal e trabalhista, bem 

como a nota fiscal. Deverá ser entregue um relatório comprobatório do número de próteses dentárias confeccionadas 

durante o referido mês. 

 

3 – DO CONTRATO 

3.1 – A pessoa jurídica, cujo credenciamento for deferido, terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da 

convocação, para assinar o contrato. 

3.1.1 – A recusa injustificada da credenciada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará à aplicação 

da penalidade de suspensão temporária para participar de licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

3.2 – A vigência do contrato oriundo deste credenciamento será a partir da data de sua assinatura até 31/09/2020, 

podendo ser prorrogado por interesse das partes até o máximo permitido em Lei, especificamente com base no artigo 

57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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3.3 – Caso o contrato venha a ser prorrogado, ficará sujeito à comprovação das mesmas condições de habilitação do 

seu início.  

3.4 – As condições contratuais constam no Anexo VI deste edital. 

 

4 – DO PERÍODO E HORÁRIO PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1 – O credenciamento terá início aos 08/10/2019 e término aos 18/10/2019, devendo os interessados comparecer 

apresentando os documentos necessários para adesão, conforme exigido neste Edital.  

4.2 – Para ser credenciada, além dos documentos exigidos neste edital, a empresa interessada deverá preencher todas 

as demais condições nele estabelecidas e realizar o protocolo conforme data e horário junto à Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Corumbaíba - GO, localizada no endereço supracitado. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 – Poderão ser contratadas as pessoas jurídicas que comprovarem, eficazmente, o atendimento a todas as condições 

e requisitos estabelecidos no presente Edital. 

5.2 – Não poderão participar as pessoas: 

5.2.1 – Declaradas inidôneas nos termos da Lei; 

5.2.2 – Que tenham falência ou concordata decretada; 

5.2.3 – Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

5.2.4 – Que tenham certidões de débitos positivas; 

5.2.5 – Consórcio de empresas, postos de coleta e de empresas que tenham em seu corpo administrativo profissionais 

não habilitados e que participem de outras empresas do município na mesma especialidade. 

 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO 

6.1 – Toda a documentação exigida poderá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia devidamente 

autenticada em cartório ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicada em órgão de imprensa 

oficial. 

6.2 – Serão aceitas apenas cópias legíveis e autenticadas. 

6.3 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas ou vencidas. 

6.4 – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Corumbaíba reserva-se no direito de solicitar o 

original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

6.5 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus anexos. 

6.6 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e 

seus anexos, a Comissão considerará o proponente inabilitado para o credenciamento. 

 

6.7 – Os documentos a serem apresentados são os seguintes: 

a) Termo de Adesão devidamente preenchido (Anexo II do edital); 

b) Declaração de preenchimento das condições exigidas no edital (Anexo III do edital); 

c) Registro comercial, no caso de Empresa Individual; 
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d) 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. Os 

documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou consolidação respectiva; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

h) Certidão negativa de débitos para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

credenciante e da credenciada; 

i) Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

k) Declaração de que não Emprega Menor de Idade (Anexo IV do edital); 

l) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, ou Recuperação Judicial, expedido pelo Cartório Distribuidor da sede 

da pessoa jurídica ou pelo Tribunal de Justiça respectivo, com data não superior a 60 (sessenta) dias corridos. Para esta 

certidão só será aceita outra validade se estiver expresso no próprio documento. 

m) Cópia do Alvará de funcionamento em vigor; 

n) Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária; 

o) Cópia do registro da respectiva pessoa jurídica junto ao Conselho específico e comprovante de regularidade para o 

exercício de 2019; 

p) Registro do Responsável Técnico da empresa contratada junto ao CRO; 

q) Carta-Proposta de preços devidamente preenchida (Anexo V do edital). 

**** Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, somente serão aceitas como válidas as 

expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua expedição. 

 

6.8 – Advertência 

6.8.1 – Todos os documentos que contenham prazo de validade deverão estar em plena vigência. 

6.8.2 – Para aqueles documentos sem data de vencimento, sua validade será de 90 (noventa) dias, contados da sua 

expedição. 

6.8.3 – Os documentos deverão ser apresentados na mesma ordem de numeração dos documentos deste edital. 

6.8.4– Aquele que ensejar declaração falsa, ou que tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do Código Penal, 

ficará sujeito às penas de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, se o documento for particular, independente da 

penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002. 

 

7 – DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

7.1 – Recebida a documentação, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Corumbaíba 

conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, adotará os seguintes procedimentos: 

a) O exame de todos os documentos, levando-se em conta: validade, veracidade e se todo o rol exigido no item 6.7 fora 

apresentado; 
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b) Decidindo a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Corumbaíba pela regularidade do 

interessado, opinará pelo seu credenciamento, caso contrário decidirá pela inabilitação do mesmo, em qualquer caso 

submetendo sua decisão à Secretaria Municipal de Saúde; 

c) A contratação das credenciadas ficará a critério do Fundo Municipal de Saúde, considerando a necessidade e 

conveniência para a realização dos serviços constantes do objeto do presente Edital; 

d) O pedido de credenciamento não gera direito de contratação, mas tão somente a expectativa de direito, devendo ser 

observada a ordem do protocolo dos pedidos de credenciamento, caso haja a necessidade da contratação de novos 

prestadores de serviços para complemento das atividades da saúde pública do Município. 

 

8 – DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 

8.1 – As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas por escrito e dirigidas à 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Corumbaíba e entregue mediante 

protocolo, durante o expediente normal de atendimento, na forma da Lei. 

8.1.1 – Apresentadas às impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no prazo de até 02 

(dois) dias úteis depois de protocoladas. 

8.1.2 – A pessoa interessada, depois de informada das decisões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Corumbaíba no tocante à habilitação, terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso, 

contados da intimação do ato. 

 

9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 – As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

10.301.0013.2.300.3.3.90.39-50.  

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

10.1 – São obrigações do contratante/credenciante: 

a) expedir as requisições/autorizações para que os interessados se encaminhem à respectiva unidade de saúde; 

b) comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços;  

c) conferir e aprovar os serviços realizados;  

d) efetuar o pagamento dos serviços realizados nos moldes deste edital;  

e) prestar aos credenciados todas as informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.  

 

10.2 – São obrigações da contratada/credenciada: 

a) coletar o material para realização das próteses dentárias; 

b) tratar os pacientes com cortesia, evitando ter com ele qualquer tipo de transtorno; 

c) orientar os pacientes na forma de realização dos procedimentos;  

d) fornecer os materiais utilizados na realização dos procedimentos;  

e) entregar as próteses dentárias aos pacientes no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis (cada etapa) e os serviços 

serão periciados quanto à sua qualidade;  

f) aplicar as técnicas necessárias à realização adequada dos procedimentos; 
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g) permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde, em qualquer tempo, e mantê-la 

permanentemente informada a respeito do andamento dos mesmos;  

h) manter durante toda a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação do momento do credenciamento; 

i) comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 

descredenciamento;  

j) responder administrativa, civil e criminalmente por erros na realização dos procedimentos. 

 

11 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

11.1 – As penalidades, caso sejam necessárias, serão aplicadas de acordo com os artigos 80, 86 e 87 da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

11.2 – A contratada, caso deixar de cumprir o compromisso assumido, sofrerá multa equivalente a 2% (dois por cento) 

do valor total do contrato, independentemente da aplicação das demais penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/93. 

11.3 – A contratada ficará sujeita à multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento ) , incidente sobre o valor do 

contrato, por possível falta de atendimento a solicitação não atendida na data prevista. 

11.4 – A Contratada ficará sujeita à suspensão temporária de participar das licitações no Município , por prazo a ser 

determinado  pela autoridade  máxima do Município , comprovada a culpa da mesma, na inexecução do contrato . 

11.5 – O credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado se ficar demonstrado que o inscrito deixou de 

satisfazer as exigências estabelecidas para o cadastramento, bem como se não atender as condições e os critérios 

mínimos estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde ou ainda de acordo com o interesse da respectiva Secretaria. 

 

12 – DO DESCREDENCIAMENTO 

12.1 – O credenciante, sem prévio aviso, poderá efetuar o descredenciamento, quando: 

12.1.1 – A credenciada deixar de cumprir qualquer cláusula e condições do contrato; 

12.1.2 – A credenciada descumprir qualquer das obrigações estabelecidas no item 10.2 deste edital, segundo o caso; 

12.1.3 – A credenciada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem ilícita; 

12.1.4 – Ficar evidenciada a incapacidade da credenciada de cumprir as obrigações assumidas devidamente 

caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 

12.1.5 – Por razões de interesse público, mediante despacho justificado; 

12.1.6 – Em razão de caso fortuito ou força maior; 

12.1.7 – Em caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua dissolução ou falecimento de 

todos os sócios; 

12.1.8 – E naquilo que couber nas outras hipóteses do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.2 – Pela Credenciada: 

12.2.1 – mediante solicitação escrita e devidamente justificada ao Fundo Municipal respectivo, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

 

13 – DOS DIREITOS TRABALHISTAS  

13.1 – Nenhum vínculo empregatício decorrerá do credenciamento ora pactuado, por tratar-se de prestadores de 

serviços não subordinados nos termos da CLT e remunerados somente pelos serviços prestados de forma autônoma. 
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14 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

14.1 – Os serviços fornecidos pela Credenciada/Contratada estarão sujeitos a não aceitação pelo Fundo Municipal de 

Saúde, a quem caberá o direito de recusa, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado. 

14.2 – A contratação em questão não irá gerar, em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício entre os 

funcionários e/ou prepostos da credenciada contratada e ao contratante. 

14.3 – Quaisquer acidentes e/ou danos que por acaso vierem a sofrer os prepostos da credenciada contratada na 

execução dos serviços, sua respectiva reparação, seja a qual título for, é de responsabilidade da mesma, não cabendo 

ao contratante qualquer tipo de solidariedade e/ou subsidiariedade. 

14.4 – O interessado na aquisição deste edital poderá retirá-lo, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 

11:00hs e das 13:00 às 17:00hs, na Sede da Prefeitura Municipal de Corumbaíba ou ainda no site da municipalidade 

cujo endereço eletrônico é www.corumbaiba.go.gov.br (Licitações); 

14.5 – No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro. 

14.6 – A credenciada deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples 

apresentação da Documentação subentende a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de 

transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto do credenciamento, não sendo aceitas quaisquer alegações 

de desconhecimento, por menor que seja. 

14.7 – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Corumbaíba poderá relevar erros formais em 

quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 

14.8 – Os prestadores de serviços que solicitarem credenciamento, bem como as credenciadas contratadas são 

responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

procedimento. 

14.9 – A execução do contrato será avaliada pelo Fundo Municipal de Saúde, mediante procedimentos de supervisão 

indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no respectivo contrato e 

de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 

14.10 – A credenciada contratada compromete-se a cumprir as determinações contidas neste Edital, assim como nos 

anexos, que são partes integrantes deste.  

 

15 – SÃO ANEXOS DO PRESENTE EDITAL:  

Anexo I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

Anexo II: TERMO DE ADESÃO; 

Anexo III: DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL; 

Anexo IV: DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE; 

Anexo V: MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

Anexo VI: MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. 

 

16 – DOMICÍLIO E FORO 

16.1 – O Foro será para todos os efeitos legais o Município de Corumbaíba, onde serão julgadas as questões judiciais 

decorrentes do contrato firmado, renunciando-se a outro por mais privilegiado que seja ou pareça. 

 

http://www.corumbaiba.go.gov.br/
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Corumbaíba (GO), 08 de outubro de 2019. 

 

 

 

LARA BEATRIZ LEÃO CALAÇA 

Presidente da C.P.L. 
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ANEXO I  
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O presente Edital tem como objeto o credenciamento de prestadores de serviços na área da saúde para confecção 

de aproximadamente 20 (vinte) próteses dentárias por mês a pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) do Município, para atender ao Programa do Ministério da Saúde, conforme Portaria Nº 1.670 de 01 de 

julho de 2019; 

1.2 – Estão inclusos no objeto as próteses dentárias, o material de consumo e o profissional especializado (Cirurgião-

Dentista); 

1.3 – A pessoa jurídica que for credenciada deverá disponibilizar ao Fundo Municipal de Saúde de Corumbaíba o 

profissional especializado 1 vez por semana e/ou sempre que o mesmo for solicitado. 

1.4 – A pessoa jurídica que for credenciada deverá realizar o lançamento da produção mensalmente no CNES do LRPD 

por meio do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), sendo a produção dos procedimentos da sua 

responsabilidade (o instrumento de registro desses procedimentos é o BPA Individualizado (BPAI)). 

 

1.5 – ESPECIFICAÇÃO E VALORES: As especificações e os valores unitários das próteses dentárias (incluso todo 

material de consumo e o profissional especializado) obedecerão a tabela descrita abaixo (tabela de valores própria do 

município aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde de Corumbaíba-GO): 

 

DESCRIÇÃO VALORES MÁXIMOS 

Prótese Total Mandibular R$ 350,00 

Prótese Total Maxilar R$ 350,00 

Prótese Parcial Mandibular Removível R$ 350,00 

Prótese Parcial Maxilar Removível R$ 350,00 

Próteses Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas(por elemento) R$ 350,00 

 

1.5.1 – O preço estimado é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, totalizando um valor de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais), referente aos meses de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020, podendo ser 

prorrogado em igual período, nos termos do artigo 57, §2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

1.5.2 – Os preços serão irreajustáveis até o término da vigência do contrato, salvo acordo entre as partes. 

1.5.3 – Os preços excepcionalmente poderão ainda ser revistos, para mais ou para menos na superveniência da 

Legislação Federal, Estadual ou Municipal, ou de ato ou de fato que altere ou modifique as relações que as partes 

pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 
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1.6 – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FORMA DE EXECUÇÃO: O Fundo Municipal de Saúde 

Contratante disponibilizará consultório odontológico em suas Unidades Básicas de Saúde para execução da parte 

clínica do profissional especializado (Cirurgião-Dentista). As etapas laboratoriais de confecção das próteses dentárias 

serão prestadas em estabelecimento próprio da Credenciada/Contratada, com materiais de consumo, equipamentos e 

funcionários próprios. O prazo máximo para entrega das próteses dentárias finalizadas aos pacientes será de 5 (cinco 

dias úteis).   

 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

2.1 – O presente credenciamento faz-se necessário para a implementação do serviço de prótese dentária com o intuito 

de propiciar uma melhor qualidade de vida aos pacientes, restabelecendo as funções mastigatória e fonética do 

indivíduo bem como sua autoestima. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO 

3.1 – O credenciamento dar-se-á por inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25 “caput” da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

4 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 – O pagamento pelos serviços prestados pela credenciada será efetuado mensalmente, conforme autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde, devendo o pagamento ser efetuado até o 5º dia do mês subsequente aos serviços 

prestados. A fatura será paga de acordo com o número de próteses dentárias realizadas por mês, tendo sido estipulada 

a quantidade máxima de 20 (vinte) próteses dentárias. 

4.2 – O pagamento será realizado mediante a apresentação da documentação de regularidade fiscal e trabalhista, bem 

como a nota fiscal. Deverá ser entregue um relatório comprobatório do número de próteses dentárias confeccionadas 

durante o referido mês.   

 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 – As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

10.301.0013.2.300.3.3.90.39-50. 

 

6 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

6.1 – São obrigações do contratante/credenciante: 

a) expedir as requisições/autorizações para que os interessados se encaminhem à respectiva unidade de saúde; 

b) comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços;  

c) conferir e aprovar os serviços realizados;  

d) efetuar o pagamento dos serviços realizados nos moldes deste edital;  

e) prestar aos credenciados todas as informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.  

 

6.2 – São obrigações da contratada/credenciada: 

a) coletar o material para realização das próteses dentárias; 
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b) tratar os pacientes com cortesia, evitando ter com ele qualquer tipo de transtorno; 

c) orientar os pacientes na forma de realização dos procedimentos;  

d) fornecer os materiais utilizados na realização dos procedimentos;  

e) entregar as próteses dentárias aos pacientes no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis (cada etapa) e os serviços 

serão periciados quanto à sua qualidade;  

f) aplicar as técnicas necessárias à realização adequada dos procedimentos; 

g) permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde, em qualquer tempo, e mantê-la 

permanentemente informada a respeito do andamento dos mesmos;  

h) manter durante toda a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação do momento do credenciamento; 

i) comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 

descredenciamento;  

j) responder administrativa, civil e criminalmente por erros na realização dos procedimentos. 

 

7 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

7.1 – As penalidades, caso sejam necessárias, serão aplicadas de acordo com os artigos 80, 86 e 87 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

7.2 – A Credenciada, caso deixar de cumprir o compromisso assumido, sofrerá multa equivalente a 2% (dois por cento) 

do valor total do contrato, independentemente da aplicação das demais penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/93. 

7.3 – A Credenciada ficará sujeita à multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento ) , incidente sobre o valor do 

contrato, por possível falta de atendimento a solicitação não atendida na data prevista. 

7.4 – A Credenciada ficará sujeita à suspensão temporária de participar das licitações no Município, por prazo a ser 

determinado pela autoridade máxima do Município , comprovada a culpa da mesma, na inexecução do contrato. 

7.5 – O credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado se ficar demonstrado que o inscrito deixou de satisfazer 

as exigências estabelecidas para o cadastramento, bem como se não atender as condições e os critérios mínimos 

estabelecidos p ela Secretaria Municipal respectiva ou ainda de acordo com o interesse desta Secretaria. 

 

8 – DO DESCREDENCIAMENTO 

8.1 – O Credenciante, sem prévio aviso, poderá efetuar o descredenciamento, quando: 

8.1.1 – A Credenciada deixar de cumprir qualquer cláusula e condições do contrato; 

8.1.2– A Credenciada descumprir qualquer das obrigações estabelecidas no edital, segundo o caso; 

8.1.3 – A Credenciada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem ilícita; 

8.1.4 – Ficar evidenciada a incapacidade da credenciada de cumprir as obrigações assumidas devidamente 

caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 

8.1.5 – Por razões de interesse público, mediante despacho justificado; 

8.1.6 – Em razão de caso fortuito ou força maior; 

8.1.7 – Em caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua dissolução ou falecimento de 

todos os sócios; 
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8.1.8 – E naquilo que couber nas outras hipóteses do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

8.2 – Pela Credenciada: 

8.2.1 – mediante solicitação escrita e devidamente justificada ao Fundo Municipal respectivo, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. 

 

9 – DOS DIREITOS TRABALHISTAS  

9.1 – Nenhum vínculo empregatício decorrerá do credenciamento ora pactuado, por tratar-se de prestadores de serviços 

não subordinados nos termos da CLT e remunerados somente pelos serviços prestados de forma autônoma. 

 

10 – CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1 – A fiscalização da contratação será exercida pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Mariana dos Santos 

Rezende, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração.  

 

 

Corumbaíba-GO, 1º de outubro de 2019. 

 

 

 

Mariana dos Santos Rezende 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde/Secretária Municipal de Saúde 

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência 
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ANEXO II 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 

MODELO DE TERMO DE ADESÃO  
 

 

 

 

 

(QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA PESSOA JURÍDICA E DO REPRESENTANTE LEGAL) 

____________________________________,  vem por meio deste aderir ao Credenciamento de Prestadores de 

Serviços na área da saúde para confecção de aproximadamente 20 (vinte) próteses dentárias/mês para o Fundo 

Municipal de Saúde de Corumbaíba-GO, declarando que: 

a) Tem conhecimento de que a prestação dos serviços deverá ocorrer em conformidade com as condições 

estabelecidas neste Edital e em seus Anexos; 

b) Tem conhecimento de que deverá fornecer, no ato do credenciamento, proposta de preços com valores condizentes 

aos aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde de Corumbaíba-GO. 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 Local e data. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura por extenso 
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ANEXO III 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL 

 
 

 
 
 
(QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA PESSOA JURÍDICA E DO REPRESENTANTE LEGAL) 

____________________________________,  de acordo com o edital de credenciamento nº 001/2019, DECLARA que: 

a) Aceita as condições estabelecidas neste Edital;  

b) Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada;  

c) Assume inteira responsabilidade pela prestação e se sujeita a todas as condições do presente Edital;  

d) Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta que apresentar. 

 
 

 

Local e data. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 

(Nome do credenciante por extenso, digitado ou em letra legível) 
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ANEXO IV 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

 

__________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

____________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a) 

____________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

______________________________ e inscrito no CPF sob o nº _________________________________ DECLARA, 

sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). (Observação: em caso afirmativo, 
assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

Local e data. 

 

 

_______________________________________________ 

Nome do representante legal por extenso, digitado ou em letra legível com carimbo da empresa 
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ANEXO V 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 
(MODELO SUGERIDO) CARTA PROPOSTA DE PREÇOS (colocar em papel timbrado da empresa)  

  

 
AO; 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA-GO. 
REFERÊNCIA: CREDENCIAMENTO Nº 001/2019  

  

OBJETO: Credenciamento de Prestadores de Serviços na área da saúde para confecção de aproximadamente 20 
(vinte) próteses dentárias/mês para o Fundo Municipal de Saúde de Corumbaíba-GO. 

DADOS DA EMPRESA:  
Razão Social:  
Nome Fantasia:  
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail:  
Dados bancários: (Banco, Conta Bancária, Agência):  
Nome para Contato:  
Fone/Fax:  
 
 
Prezados Senhores,  
Pela presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta relativa ao credenciamento em epígrafe. 

 
 

ITEM UND QUANTIDADE ESTIMADA DE 
PRÓTESE MENSAL 

OBJETO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 Und 20 Prótese Dentária, incluso material 
de consumo e profissional 
especializado 

R$ R$ 

 
 

Prazo de validade da proposta: (mínimo de 60 dias) 
 

Local e Data  
 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 

MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº _______/2019 
 

 

AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTAS E 

ACERTADO OS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS 

E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PELO EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019, PELA INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº XX/2019, PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E PELAS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:  

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBAÍBA-GO, pessoa jurídica de direito público interno com endereço 

situado à Rua Dr. Pedro Ludovico, s/nº, Centro, Corumbaíba – GO, inscrito no CNPJ sob o n° 11.170.888/0001-27, 

representado por sua Gestora, a Secretária Municipal de Saúde, MARIANA DOS SANTOS REZENDE, brasileira, 

casada, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 4648818-DGPC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 017.930.671-55, 

residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE/CREDENCIANTE, e do outro lado 

_____________________________________ (qualificação), doravante denominada CONTRATADA/CREDENCIADA, 

têm entre si justo e avençado o presente CREDENCIAMENTO, sujeitando-se ambos às normas disciplinares da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1. O presente ajuste é decorrente de procedimento de credenciamento nº 001/2019, referente ao processo 

administrativo nº 674/2019 e da inexigibilidade de licitação nº xxx/2019, estando às partes vinculadas ao respectivo 

edital, cuja execução e especialmente os casos omissos estão sujeitos às normas do direito privado e à Lei Federal nº 

8.666/93, cujos termos são irrevogáveis, bem como as cláusulas e às condições a seguir pactuadas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

2.1. O presente Edital tem como objeto o credenciamento de prestadores de serviços na área da saúde para confecção 

de aproximadamente 20 (vinte) próteses dentárias por mês a pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) do Município, para atender ao Programa do Ministério da Saúde, conforme Portaria Nº 1.670 de 01 de 

julho de 2019; 

2.2. Estão inclusos no objeto as próteses dentárias, o material de consumo e o profissional especializado (Cirurgião-

Dentista); 

2.3. A pessoa jurídica que for credenciada deverá disponibilizar ao Fundo Municipal de Saúde de Corumbaíba o 

profissional especializado 1 vez por semana e/ou sempre que o mesmo for solicitado. 
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2.4. A pessoa jurídica que for credenciada deverá realizar o lançamento da produção mensalmente no CNES do LRPD 

por meio do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), sendo a produção dos procedimentos da sua 

responsabilidade (o instrumento de registro desses procedimentos é o BPA Individualizado (BPAI)). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ESPECIFICAÇÃO E DOS VALORES 

3.1. As especificações e os valores unitários das próteses dentárias (incluso todo material de consumo e o profissional 

especializado) obedecerão à tabela descrita abaixo (tabela de valores própria do município aprovada pelo Conselho 

Municipal de Saúde de Corumbaíba-GO): 

 

DESCRIÇÃO VALORES 

Prótese Total Mandibular R$ 350,00 

Prótese Total Maxilar R$ 350,00 

Prótese Parcial Mandibular Removível R$ 350,00 

Prótese Parcial Maxilar Removível R$ 350,00 

Próteses Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas(por elemento) R$ 350,00 

 

3.2. O presente contrato é estimado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo que a credenciada compromete-se a 

prestar os serviços pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por cada prótese realizada, totalizando um 

valor máximo mensal estimado de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).  

3.3. Os preços serão irreajustáveis até o término da vigência do contrato, salvo acordo entre as partes. 

3.4. Os preços excepcionalmente poderão ainda ser revistos, para mais ou para menos na superveniência da Legislação 

Federal, Estadual ou Municipal, ou de ato ou de fato que altere ou modifique as relações que as partes pactuaram 

inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1. O Fundo Municipal de Saúde Contratante disponibilizará consultório odontológico em suas Unidades Básicas de 

Saúde para execução da parte clínica do profissional especializado (Cirurgião-Dentista). 

4.2. As etapas laboratoriais de confecção das próteses dentárias serão prestadas em estabelecimento próprio da 

Credenciada/Contratada, com materiais de consumo, equipamentos e funcionários próprios.  

4.3. O prazo máximo para entrega das próteses dentárias finalizadas aos pacientes será de 5 (cinco dias úteis).   

 

CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 – O pagamento pelos serviços prestados pela credenciada será efetuado mensalmente, conforme autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde, devendo o pagamento ser efetuado até o 5º dia do mês subsequente aos serviços 

prestados. A fatura será paga de acordo com o número de próteses dentárias realizadas por mês, tendo sido estipulada 

a quantidade máxima de 20 (vinte) próteses dentárias. 

5.2 – O pagamento será realizado mediante a apresentação da documentação de regularidade fiscal e trabalhista, bem 

como a nota fiscal. Deverá ser entregue um relatório comprobatório do número de próteses dentárias confeccionadas 

durante o referido mês.   



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA 

Estado de Goiás 
 

 

 

Rua Simon Bolívar, 58, Centro. CEP: 75.675-000. Telefone: (64)3447-7000           Corumbaíba-GO. 

19 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA  

6.1. O presente termo terá sua vigência com início na data de sua assinatura e término em 30 de setembro de 2020, 

podendo ser prorrogado por interesse das partes até o máximo permitido em Lei, especificamente com base no artigo 

57, II, da Lei Federal nº 8.666/93; 

6.2. Caso o contrato venha a ser prorrogado, ficará sujeito à comprovação das mesmas condições de habilitação do seu 

início.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

10.301.0013.2.300.3.3.90.39-50. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

8.1. São obrigações do Contratante/Credenciante: 

a) expedir as requisições/autorizações para que os interessados se encaminhem à respectiva unidade de saúde; 

b) comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços;  

c) conferir e aprovar os serviços realizados;  

d) efetuar o pagamento dos serviços realizados nos moldes deste edital;  

e) prestar aos credenciados todas as informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.  

 

8.2. São obrigações da Contratada/Credenciada: 

a) coletar o material para realização das próteses dentárias; 

b) tratar os pacientes com cortesia, evitando ter com ele qualquer tipo de transtorno; 

c) orientar os pacientes na forma de realização dos procedimentos;  

d) fornecer os materiais utilizados na realização dos procedimentos;  

e) entregar as próteses dentárias aos pacientes no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis (cada etapa) e os serviços 

serão periciados quanto à sua qualidade;  

f) aplicar as técnicas necessárias à realização adequada dos procedimentos; 

g) permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde, em qualquer tempo, e mantê-la 

permanentemente informada a respeito do andamento dos mesmos;  

h) manter durante toda a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação do momento do credenciamento; 

i) comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 

descredenciamento;  

j) responder administrativa, civil e criminalmente por erros na realização dos procedimentos. 

 

CLÁUSULA NONA: DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. A fiscalização da contratação será exercida pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Mariana dos Santos 

Rezende, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
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Administração, não excluindo ou restringindo a responsabilidade da Credenciada na prestação do serviço objeto deste 

contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

10.1. As penalidades, caso sejam necessárias, serão aplicadas de acordo com os artigos 80, 86 e 87 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

10.2. A Credenciada, caso deixar de cumprir o compromisso assumido, sofrerá multa equivalente a 2% (dois por cento) 

do valor total do contrato, independentemente da aplicação das demais penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/93. 

10.3. A Credenciada ficará sujeita à multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento ) , incidente sobre o valor do 

contrato, por possível falta de atendimento a solicitação não atendida na data prevista. 

10.4. A Credenciada ficará sujeita à suspensão temporária de participar das licitações no Município, por prazo a ser 

determinado pela autoridade máxima do Município , comprovada a culpa da mesma, na inexecução do contrato. 

10.5. O credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado se ficar demonstrado que o inscrito deixou de satisfazer 

as exigências estabelecidas para o cadastramento, bem como se não atender as condições e os critérios mínimos 

estabelecidos p ela Secretaria Municipal respectiva ou ainda de acordo com o interesse desta Secretaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO DESCREDENCIAMENTO 

11.1 – O Credenciante/Contratante, sem prévio aviso, poderá efetuar o descredenciamento, quando: 

11.1.1 – A Credenciada deixar de cumprir qualquer cláusula e condições do contrato; 

11.1.2– A Credenciada descumprir qualquer das obrigações estabelecidas no item 8.2 deste termo, segundo o caso; 

11.1.3 – A Credenciada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem ilícita; 

11.1.4 – Ficar evidenciada a incapacidade da Credenciada de cumprir as obrigações assumidas devidamente 

caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 

11.1.5 – Por razões de interesse público, mediante despacho justificado; 

11.1.6 – Em razão de caso fortuito ou força maior; 

11.1.7 – Em caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua dissolução ou falecimento de 

todos os sócios; 

11.1.8 – E naquilo que couber nas outras hipóteses do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

11.2 – Pela Credenciada: 

11.2.1 – mediante solicitação escrita e devidamente justificada ao Fundo Municipal respectivo, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA NATUREZA 

12.1. O presente credenciamento tem a natureza de prestação de serviços com remuneração a título de honorários, não 

constituindo vínculo empregatício nem qualquer outra relação trabalhista, que não a de realização de serviços 

profissionais, regulados por legislação própria, fora das cláusulas da C.L.T., como também, e de consequência, 

desobrigando o Credenciante/Contratante de qualquer ônus decorrente do sistema trabalhista. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

13.1. Para dirimir qualquer dúvida e declarar direitos que se fizerem necessários no decorrer da execução do presente 

ajuste, fica eleito o Foro da Comarca de Corumbaíba – GO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Os serviços fornecidos pela Credenciada contratada estarão sujeitos a não aceitação pelo Fundo Municipal de 

Saúde, a quem caberá o direito de recusa, caso o mesmo não esteja de acordo com o especificado. 

14.2. Quaisquer acidentes e/ou danos que por acaso vierem a sofrer os prepostos da Credenciada/Contratada na 

execução dos serviços, sua respectiva reparação, seja a qual título for, é de responsabilidade da mesma, não cabendo 

ao contratante qualquer tipo de solidariedade e/ou subsidiariedade. 

14.3. A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 

14.4. E, por estarem justos e contratados, fazem lavrar o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, afim de que surta os efeitos necessários em Lei, na presença de duas 

testemunhas idôneas. 

 

 

Corumbaíba - GO, ___ de ___________ de 2019. 

      

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBAÍBA-GO 

Mariana dos Santos Rezende 

Credenciante 

  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Credenciada 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_______________________________________                     _______________________________________ 

                              Assinatura                                                                                  Assinatura 

Nome_________________________________                       Nome_________________________________ 

CPF___________________________________                     CPF___________________________________ 


