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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N
o
 001/2017 

 

REGULAMENTO 

 

 

O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.966.711/0001-67, realizará 

CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 

PRÓTESE DENTÁRIA (TOTAL E PARCIAL REMOVÍVEL), conforme Processo n
o
 

003781/2017, devidamente aprovado pela autoridade competente, sendo regido pela Lei Federal n
o
 

8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal nº. 1.854/09,  bem como pelas demais normas pertinentes 

à matéria e condições estabelecidas no presente Edital. 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - A documentação relacionada neste edital para fins de credenciamento deverá ser entregue à 

partir do dia 03 de janeiro de 2018, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, à Praça da 

Indepedência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, em dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas. 

1.2 - Os trabalhos referente ao Credenciamento serão conduzidos pela Comissão de Licitação da 

Prefeitura Municipal, formalmente constituída através da Portaria nº 133/2017, a qual aferirá a 

documentação apresentada pelos interessados. 

1.3 - Pedidos de Esclarecimentos: Pedidos de esclarecimentos poderão ser ofertados formalmente, 

em documento impresso ou por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: 

licitacao@afonsoclaudio.esgov.br, desde que seja informado o número deste edital. 

 

2 - DO OBJETO  

2.1 - O objeto deste edital é o credenciamento de laboratório especializado na confecção de 

prótese dentária total e parcial removível, conforme especificações estabelecidas no Anexo I do 

Edital. 

1.1.1 - O valor das próteses obedecerá o estabelecido na Resolução Nº 003/2017 (Retificação datada 

de 10/11/2017) do Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES - CMSAFC/ES . 

1.2 - O valor global estimado para a execução do objeto é de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e 

cinco mil reais). 

 

3 - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO  

3.1 - Este edital restará vigente por 12 (doze) meses ou até disposição em sentido contrário a ser 

determinada pela Autoridade Competente. 

3.2 - A revogação deste edital dependerá de prévia publicação, utilizando-se os mesmos meios 

empregados ao tempo de sua edição. 

3.3 - Enquanto estiver vigente o edital, fica permitido o credenciamento, a qualquer tempo, de 

qualquer interessado, desde que preencham as condições ora exigidas. 

 

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - As despesas decorrentes do presente credenciamento correrão á conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 10 01 10 301 0045 - Projeto/Atividade: 2.099 - Manutenção do Programa Saúde 

Bucal - Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa-Jurídica - 

Fonte de Recurso: 12030000 Recursos do SUS e 10 01 10 301 0045 - Projeto/Atividade: 2.099 - 
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Manutenção do Programa Saúde Bucal - Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa-Jurídica - Fonte de Recurso: 12010000 Recursos Próprios - Saúde. 

 

5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 

neste Edital e seus anexos. 

5.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem 

em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública 

Municipal; 

c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que 

imposta por ente federativo diverso do Município de Afonso Cláudio/ES; 

d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

d.1) caso o interessado em participar se encontre em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, deverá ser apresentada na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de 

recuperação judicial; e 

e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

6 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO 

6.1 - Somente serão consideradas credenciadas os entidades que apresentarem, na íntegra e em plena 

vigência, a documentação descrita no Anexo II deste Edital. 

 

7 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1 - Enquanto estiver vigente este edital, os interessados deverão entregar a documentação no 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, direcionada ao Presidente da Comissão de Licitação, em 

um envelope opaco, indevassável, rubricado, contendo na parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE DOCUMENTOS CREDENCIAMENTO 

À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 

A/C do Presidente da Comissão de Licitação 

Ref. Credenciamento Nº 001/2017 - Proc. Nº 003781/2017 

 

7.2 - Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega do envelope 

acima à Comissão de Licitação, não sendo consideradas quaisquer propostas recebidas  fora do 

prazo de vigência deste edital, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros. 

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 - A Comissão de Licitação, responsável pelo recebimento dos documentos, procederá com a 

verificação dos mesmos, aferindo sua compatibilidade com as exigências deste edital, e decidirá 

pelo credenciamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, salvo força maior ou caso fortuito. 

8.2 - Os documentos apresentados serão rubricados pela Comissão. 

8.3 - Não se admitirá decisão denegatória do credenciamento sem prévia fundamentação. 
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9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do 

art. 109, da Lei n
o
 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

10 - DO PREÇO 

10.1 - Pela prestação do serviço, objeto do presente Credenciamento, a Contratante pagará a 

Contratado conforme os valores estabelecidos através da Resolução Nº 003/2017, aprovada pela 

Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES, datada de 10 de outubro de 2017, abaixo 

transcritos. 

 

OBJETO VALOR UNITÁRIO (R$) 

Prótese Parcial Removível (PPR) 320,00 

Prótese Dentária Total (PT) 220,00 

 

10.2 - Os preços ora estipulados são fixos e irreajustáveis, exceto quando houver alteração da tabela 

aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES - CMSAFC/ES, através da 

Resolução Nº 003/2017 (Retificação datada de 10/11/2017).  

10.3 - O quantitativo de próteses a serem confeccionadas mensalmente será distribuido de forma 

igualitária entre os credenciados. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo serviço efetivamente prestado no mês de referência, 

vedada a antecipação, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, até o 15º (décimo 

quinto) dia útil do mês subseqüente à execução. 

11.1.1 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura 

devido, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se à respectiva discriminação dos 

serviços efetuados, o memorial de cálculo da fatura. 

11.1.2 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada 

para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo 

Contratante. 

11.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a informação da Secretaria Municipal de Saúde 

de que o serviço foi prestado regularmente, bem como a apresentação dos Certificados de 

Regularidade Fiscal e Trabalhista por parte da Contratada. 

11.2.1 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações 

que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 

11.3 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei Nº 4.320/64. 

11.4 - A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames futuros, 

decorrentes de interpretações errôneas, por parte da Contratada, nas aplicações de impostos, suas 

alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 

 

12 - DAS OBRIGAÇÕES 

12.1 - Compete à Contratada: 

a) Executar o serviço conforme estipulado neste edital; 

b) Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal que atenda, dentre outros, aos seguintes 

requisitos: 
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b.1) qualificação para o exercício das atividades que lhe forem confiadas; 

b.2) bons princípios de urbanidade; 

b.3) pertencer ao seu quadro de empregados. 

c) Registrar as ocorrências havidas durante a execução do contrato, de tudo dando ciência à 

Contratante, respondendo integralmente por sua omissão; 

d) Se responsabilizar pelo perfeito funcionamento do(s) equipamento(s), necessários à execução do 

objeto contratado, inclusive nas eventuais trocas de peças que apresentarem defeitos; 

e) Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Credenciamento. 

f) Cumprir com todas as demais obrigações estabelecidas no Anexo I deste Edital.  

 

12.2 - Compete à Contratante: 

a) Pagar à Contratada, pelo serviço efetivamente prestado, conforme os preços estabelecidos neste 

edital. 

b) Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços 

aqui ajustados. 

c) Cumprir com todas as demais obrigações estabelecidas no Anexo I deste Edital.  

 

13 - DO DESCREDENCIAMENTO 

13.1 - O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste regulamento, bem como na Lei 

Federal nº. 8.666/93, ensejará o descredenciamento do laboratório de prótese. 

13.2  - O laboratório poderá requerer seu descredenciamento, por meio de declaração apresentada à 

Secretaria de Municipal de Saúde, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

13.3 - A Administração Municipal poderá revogar o credenciamento quando assim exigir o interesse 

público, mediante decisão fundamentada, sem que reste qualquer direito de indenização em favor 

dos credenciados, mas garantindo-se o pagamento dos serviços prestados até a data da revogação. 

 

14 - DA RESCISÃO 

14.1 - A rescisão da Ordem de Fornecimento, que constituirá o instrumento do ajuste, poderá ocorrer 

nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93, no que couberem, com 

aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

15 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 - A Secretaria Municipal de Saúde, designa formalmente a servidora Juliana Gomes de Oliveira 

Roncete, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do ajuste, 

competindo-lhe atestar a realização do serviço contratado, observando as disposições deste edital de 

credenciamento e da ordem de fornecimento respectiva, sem o que não será permitido qualquer 

pagamento. 

15.2 - O recebimento do objeto ocorrerá da seguinte forma: 

15.2.1 - Provisoriamente, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade.  

15.2.2 - Definitivamente, mediante recibo, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 

provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal. 

15.3 - O objeto entregue em desconformidade com o especificado neste edital e seus anexos será 

rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-lo no prazo 

estipulado pela Fiscalização, contado da data do recebimento de notificação escrita necessariamente 
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acompanhada do Termo de Recusa de Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de 

execução. 

15.3.1 - Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade 

seja sanada. 

 

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 - O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará o credenciado contratado à aplicação de 

multa de mora, nas seguintes condições: 

16.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre 

o valor total reajustado ordem de fornecimento, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso a 

ordem de fornecimento encontre-se parcialmente executada; 

16.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

objeto, estabelecido na ordem de fornecimento; 

16.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas no item 16.2 deste edital e na Lei Federal nº. 8.666/93; 

16.2 - A inexecução total ou parcial do ajuste ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

contratado: 

a) advertência; 

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o proponente, convocado dentro 

do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, 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 com base na alínea “c”. 

§ 1º. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não são cumulativas entre si, 

mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”). 

16.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do credenciamento 

deverá notificar o credenciado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do credenciado reputada como infratora, a motivação 

para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das 

razões de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 
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consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 

8666/93; 

d) O credenciado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo de credenciamento e da vigência do ajuste, considerando-se eficazes 

as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 

promotor do credenciamento proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 

resguardado o direito de recurso do credenciado, que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal 

nº. 8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 

Procuradoria Municipal. 

16.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao credenciado, relativos às 

parcelas efetivamente executadas. 

16.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do ajuste, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 

prestada pela contratada. 

16.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 

desfavor do credenciado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido credenciado, a rescisão do pacto e da 

autorização de fornecimento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

17.2 - É facultado ao Presidente da Comissão de Licitação, ou à autoridade a ele superior, em 

qualquer fase do credenciamento, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

17.3 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Presidente da CPL, sob pena de desclassificação/não credenciamento. 

17.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

17.5 - As decisões referentes a este Credenciamento poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado. 

17.6 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Presidente da CPL.  

17.7 - A participação dos interessados neste Credenciamento, implica aceitação de todos os termos 

deste Edital. 

17.8 - A Autoridade Competente para aprovação do Credenciamento somente poderá revogá-lo em 

face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

17.9 - Os credenciados não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

Credenciamento, ressalvado o direito do credenciado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 
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tiver suportado em virtude do recebimento de eventual ordem de fornecimento emitida pela 

Administração; 

17.10 - A nulidade do Credenciamento induz a do ajuste, ressalvando o disposto no parágrafo único 

do art. 59, da Lei nº. 8.666/93; 

17.11 - No caso de desfazimento do Credenciamento, fica assegurada a ampla defesa e o 

contraditório. 

17.12 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer divergências 

contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 

 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 13 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Elilda Maria Bissoli 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

 

CREDENCIAMENTO N
o
 001/2017 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E VALOR: 

 

OBJETO (DESCRIÇÃO) 
VALOR UNITÁRIO  

(R$) 

Prótese Parcial Removível (PPR) 

 - confeccionada em material acrilizado com dentes dupla prensagem, 

completa. 

320,00 

Prótese Dentária Total (PT) 

- confeccionada em material incolor com dentes dupla prensagem, 

completa. 

220,00 

 

1.1 - O valor estabelecido obedecer ao disposto na Resolução Nº 003/2017 (Retificação datada de 

10/11/2017) do Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES - CMSAFC/ES . 

1.2 - O valor global estimado para a execução do objeto é de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e 

cinco mil reais). 

 

2 - DA DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO ENTRE OS CREDENCIADOS: 

2.1 - O quantitativo de próteses a serem confeccionadas mensalmente será distribuido de forma 

igualitária entre os credenciados. 

 

3 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1 - O Profissional habilitado da empresa credenciada deverá acompanhar toda a fase da confecção 

das próteses dentárias, para efeito de maior resolubilidade. 

3.2 - Todo material utilizado para execução dos serviços ficarão à expensas da Contratada incluindo 

os dentes de acrílico de dupla prensagem na cor da escala vita. 

3.3 - A entrega dos trabalhos deverá ser realizada até o último dia útil de cada mês que passará por 

vistoria do Cirurgião Dentista Clínico responsável, bem como da Coordenação de Saúde Bucal. 

3.4 - As próteses deverão ser entregues para o cirurgião dentista clínico responsável, acompanhadas 

da nota  fiscal. O comprovante deverá ter informação de todos os dados necessários para o Boletim 

de Produção Individualizado - BPI para ser lançado a produção no sistema de Informação 

Ambulatorial (SAI-SUS), ficando o prestador sujeito a suspensão do pagamento caso não sejam 

cumpridas todas as exigências. 

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1 - Executar os serviços de acordo com Autorização de Serviço expedida pela Secretaria 

Municipal de Saúde, através da Coordenação de Saúde Bucal;  

4.2 - Prezar pela máxima eficiência quando da realização dos serviços; 

4.3 - Atender aos usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se 

sempre a qualidade na prestação de serviços; 
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4.4 - Afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante do aludido 

credenciamento e da gratuidade dos serviços prestados nesta condição; 

4.5 - Justificar ao usuário por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não realização de 

qualquer ato profissional previsto no contrato; 

4.6 - Notificar o Contratante de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e 

de mudança em sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando, no prazo de sessenta (60) dias, 

contados a partir da data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial 

ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

4.7 - Prestar os serviços na forma ajustada; 

4.8 - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a Contratada e 

seus empregados; 

4.9 - Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas 

determinadas pela legislação em vigor; 

4.10 - Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais; 

4.11 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento; 

4.12 - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente credenciamento, em 

especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como 

Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT; 

4.13 - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contrato; 

4.14 - Reparar, corrigir, remover substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do 

presente contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

4.15 - Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo prestar 

todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo Contratante, por escrito; 

4.16 - Disponibilizar profissionais habilitados para a realização dos procedimentos inerentes a 

realização dos serviços contratados; 

4.17 - Abster-se de cobrar qualquer valor dos usuários, sob qualquer título ou pretexto; 

4.18 - Entregar as próteses  para o cirurgião dentista clínico responsável, anexado com a  nota  

fiscal para recebimento das mesmas.  O comprovante deverá ter informação de todos os dados 

necessários para o Boletim de Produção Individualizado - BPI para ser lançado a produção no 

Sistema de Informação Ambulatorial (SAI-SUS), ficando o prestador sujeito a suspensão do 

pagamento caso não sejam cumpridas as exigências supramencionadas; 

4.19 - O Profissional habilitado da empresa credenciada deverá acompanhar toda a fase da 

confecção das próteses dentárias, para efeito de maior resolubilidade; 

4.20 - Todo material utilizado para execução dos serviços ficarão à expensas da Contratada 

incluindo os dentes de acrílico de dupla prensagem na cor da escala vita; 

4.21 - A entrega dos trabalhos deverá ser realizada até o último dia útil de cada mês que 

passará por vistoria do Cirurgião Dentista Clínico responsável, bem como da Coordenação de 

Saúde Bucal; 

4.22 - O não cumprimento de quaisquer obrigações contidas neste Contrato de Credenciamento 

ocasionará o descredenciamento da pessoa jurídica, excluindo a mesma do rol de credenciados desta 

Municipalidade. 
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5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 - Promover distribuição igualitaria dos serviços entre todos os credenciados, sempre excluída a 

vontade da Administração na determinação da demanda. 

5.2 - Realizar o acompanhamento e fiscalização da execução do ajuste, através do fiscal designado 

pela Administração. 
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ANEXO II 

 

CREDENCIAMENTO N
o
 001/2017 

 

HABILITAÇÃO 

 

1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

1.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia 

autenticada em cartório ou por servidor público municipal, pertencente à secretaria solicitante 

(Secretaria Municipal de Saúde), exceto os servidores que compõem a Comissão de Licitação. 

1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do 

documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração 

ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal 

declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, a partir da data de sua emissão. 

1.3 - As microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP deverão apresentar, à época da 

habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que apresentem alguma restrição. 

1.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, contados da 

data da apresentação dos documentos, prazo esse que poderá ser prorrogado por igual período. 

1.3.2 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 

comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

1.3.3 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado à Administração convocar as 

licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

 

1.4 - HABILITAÇÃO FISCAL: 

1.4.1 - Cartão do CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

1.4.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, 

emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

1.4.3 - Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual da sede da proponente. 

1.4.4 - Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal da sede da proponente. 

1.4.5 - Certidão Negativa de Débitos relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

através de Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 

1.4.6 -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

1.5 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá: 

1.5.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 

1.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

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

eleição de seus administradores. 

1.5.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 
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1.5.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

1.6 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
16.1 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório distribuidor da 

sede proponente. 

16.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, do último exercício social, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, para comprovação da boa situação financeira. 

a) As Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial deverão estar acompanhados do Termo de 

Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado na Junta 

Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 

b) A empresa interessada em participar que ainda não encerrou o seu exercício social, por ter sido 

constituida a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o 

Balanço de Abertura devidamente registrado na forma de Lei. 

c) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 

proponente deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada 

na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

16.2.1 - Excetuam-se da obrigação contida no item 4.2 o Micro Empreendedor Individual (MEI). 

 

1.7 - HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

1.7.1 - Capacidade Técnica Operacional: 
1.7.1.1 - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) da proponente, expedido pela Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal (válido). 

1.7.1.2 - Comprovação de Registro/Regularidade da proponente (pessoa jurídica) e de seu 

responsável técnico junto ao Conselho Regional de  Odontologia/ES, através da Certidão de 

Regularidade Profissional. 

1.7.1.3 - Atestado de Capacidade Técnica emitido por entidade de direito público ou privado 

comprovando a aptidão da interessada proponente para o fornecimento/execução do produto/serviço 

idêntico ou similar ao objeto licitado, devidamente assinado e, preferencialmente, em papel 

timbrado da empresa ou órgão tomador do fornecimento, compatível com o objeto deste 

Credenciamento. 

1.7.1.4 - Relação detalhada e declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e pessoal 

técnico especializado para execução do serviço pretendido.  

 

1.7.2 - Capacidade Técnica Profissional: 

1.7.2.1 - Comprovação de registros do(s) profissional(is) de saúde que executará(ão) o serviço 

contratado, junto ao conselho de fiscalização profissional competente (CRO). 

1.7.2.1.1 - Os referidos profissionais poderão ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro 

permanente da empresa licitante, na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo 

comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a licitante, até a data da apresentação dos 

documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de 

prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. 

1.7.2.1.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 

operacional deverão participar da execução dos serviços, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 
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1.7.3 - Apresentação das seguintes DECLARAÇÕES: 

8.6.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma do 

parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (modelo Anexo III). 

8.6.2 - Declaração da empresa proponente, comprovando o fiel cumprimento das recomendações 

determinadas pelo art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República (modelo Anexo IV). 

 

2 - Apresentação de CARTA PROPOSTA: 

2.1 - Apresentar Carta Proposta (modelo Anexo V).  
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ANEXO III 

 

CREDENCIAMENTO N
o
 001/2017 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

(modelo) 

 

 

 

 

 

A empresa/laboratório ________________ inscrita no CNPJ sob o nº ________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr (a) ________________, portador (a) do CPF nº 

______________ e RG nº ______________, DECLARA para os devidos fins à inexistência de fato 

superveniente impeditivo à sua participação no Processo de Credenciamento em epígrafe, do Fundo 

Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES. 

 

 

 

 

Local e Data 

 

 

Assinatura do representante legal 

Nome 

Identidade do representante legal 
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ANEXO IV 

 

CREDENCIAMENTO N
o
 001/2017 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA 

 

(modelo) 

  

 

 

 

 

A empresa ________________ inscrita no CNPJ sob o nº ________________, por intermédio de 

seu representante legal Sr (a) ________________, portador (a) do CPF nº ________________ e RG 

nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, 

acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (________________). 

 

 

Local e Data 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

Nome e Identidade do representante legal 
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ANEXO V 

 

CREDENCIAMENTO N
o
 001/2017 

 

PROPOSTA 

 

(modelo) 

 

Afonso Cláudio/ES, em ____ de __________ de 2017. 

 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação Pública  

Praça da Independência - nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES 

CEP: 29.600-000 

 

Ref. Credenciamento N.º 001/2017 - Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES 

 

 

Vimos por meio desta, apresentar à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio/ES, os documentos relacionados no Edital de Credenciamento nº 001/2017, objetivando a 

prestação de serviços especializados na confecção de prótese dentária total e parcial removível, 

estando de acordo com os valores estabelecidos na  Resolução Nº 003/2017 (Retificação datada 

de 10/11/2017) do Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio/ES - CMSAFC/ES, abaixo 

realcionados, e todas as demais cláusulas e condições do edital supramencionado. 

 

OBJETO (DESCRIÇÃO) 
VALOR UNITÁRIO  

(R$) 

Prótese Parcial Removível (PPR) 

 - confeccionada em material acrilizado com 

dentes dupla prensagem, completa. 

320,00 

Prótese Dentária Total (PT) 

- confeccionada em material incolor com dentes 

dupla prensagem, completa. 

220,00 

 

 

 

 ___________________________ 

Empresa/Representante Legal 

 

 

Obs. Redigir a presente proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente. 
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ANEXO VI 

 

CREDENCIAMENTO N
o
 001/2017 

 

Modelo de Ordem de Fornecimento nº ___/2007 

 

À 

 

Empresa: ______________________________ 

CNPJ Nº: ______________________________ 

Endereço: ______________________________  

Telefone: ____________ Fax: ____________   E-mail: ____________ 

 

 

Autorizamos V.S.ª a fornecer/executar o(s) serviço(s) adiante discriminado(s), observadas as 

especificações e condições estabelecidas no Edital e Anexo I do Credenciamento nº 001/2017 - 

Processo nº. 003781/2017 

 

I - DO OBJETO: 

Item Objeto (descrição) 

                    

Qtd. (unidade) 

 

Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 

01     

02     

 

II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Dotação Orçamentária: As despesas para o fornecimento/execução do objeto da presente Ordem de 

Fornecimento correrá à conta da sequinte dotação orçamentária:  

 

III - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Esta ordem de fornecimento seguirá todas as regras estipuladas no Edital e Anexo I do 

Credenciamento em epígrafe, notadamente no que tange às obrigações das partes e a forma de 

pagamento do preço pactuado. 

 

Secretaria Municipal de Saúde - Afonso Cláudio/ES, ____ de __________ de ____. 

 

____________________ 

Responsável pela Emissão da Ordem - Sec. Mun. de Saúde - Afonso Cláudio/ES 

 

 

** Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas. 

 

Local, ____ de__________ de ______. 

 

___________________ 

CONTRATADA 


