
 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO DE COMPRA LICITAÇÃO Nº 008/2022_FMAS 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022_ FMAS 

 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob nº 15.043.792/0001-59, neste ato 

representado por sua gestora a Sra. Cleunice Aparecida de Souza, torna público a realização de 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO, para credenciamento de instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, de 

acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações posteriores, Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas legais federais, estaduais e 

municipais vigentes, bem como as condições fixadas neste instrumento e seus anexos.    

 

EDITAL E ANEXOS 

1.2. O inteiro teor deste edital e dos seus anexos está disponível no paço da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa, 

estabelecida na Avenida Vidal Ramos Junior, 228, Bairro Centro Administrativo, na cidade de Otacílio Costa (SC) e 

na página oficial do município, podendo ser acessado através do link: www.otaciliocosta.sc.gov.br. 

 

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

1.3. DATA/HORA: O prazo para entrega dos envelopes para credenciamento dos interessados ficará aberto a partir da 

publicação do presente edital 05/08//2022 no horário das 13:00 h às 18:00 h até as 13:30h do dia 22/08/2022. 

 

1.4. A abertura dos envelopes se dará em sessão pública realizada no dia 22/08/2022, às 14:00 horas. 

 

1.5. Os interessados deverão apresentar envelope fechado de forma a não permitir sua violação, até a data e hora 

estipuladas para a entrega do envelope, contendo na parte externa, a seguinte identificação: 

  

ENVELOPE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 001/2022 - FMAS 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

REPRESENTANTE: 

TELEFONE: (obrigatório) 

E-MAIL: (obrigatório) 

 

 

2. DO OBJETO E DO VALOR 

2.1. Tem-se por objeto deste edital o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS 

LUCRATIVOS, DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), 

nos valores previstos neste edital. 

2.2. O valor estimado anualmente para execução dos serviços objeto deste credenciamento é de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais); 

2.3. O usuário idoso que receber qualquer tipo de benefício social, até o limite de 70% deste, deverá ser utilizado para 

arcar com as despesas de sua internação, devendo ser descontado da parcela devida pelo Município; 

2.4. Havendo o pagamento de valores pela família do idoso, estes deverão ser descontados da parcela devida pelo 

Município, a ser informada na prestação de contas; 

2.5. Os serviços serão remunerados conforme os valores abaixo: 

 

 



 

 

 

Item Qtd Und Descrição do Objeto Valor 
Unitário 

 
1 

 
3 

 
UND 

VAGA PARA ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE IDOSO 

COM GRAU I 

R$ 3.000,00  

 
2 

 
3 

 
UND 

VAGA PARA ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE IDOSO 

COM GRAU II 

R$ 3.000,00 

 
3 

 
3 

 
UND 

VAGA PARA ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE IDOSO 

COM GRAU III 

R$ 4.000,00 

 

2.6. Os serviços deverão ser executados a partir de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2022, podendo ser renovado 

conforme art. 65 da lei 8.666/93.  

2.7. Os serviços deverão ser prestados a partir da assinatura do contrato. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1. Poderão ser credenciadas instituições públicas ou privadas, legalmente constituídas no país, que estejam operando 

nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e ramo de atuação permitam a realização de serviço de acolhimento 

institucional de acordo com as condições pré-estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

3.2. A participação no credenciamento implica a aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste edital.  

3.3. Serão vedadas a participação de empresas na licitação, quando: 

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados; 

b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Otacílio Costa; 

d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Otacílio Costa. 

3.4. Não será admitida transferência, subcontratação, sequer parcial, dos serviços a terceiros. 

3.5. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente Credenciamento, de mais de 1 (uma) 

Instituição. 

3.6. As proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do representante credenciado para 

praticar todos os atos necessários em nome da proponente em todas as etapas do Credenciamento, ou documento que 

comprove sua capacidade de representar, no caso de sócio ou titular. 

 

3.7.  Anexos do Edital: 

a) Anexo I - Modelo de Credenciamento  

b) Anexo II – Termo de Referência 

c) Anexo III – Modelo de Declaração do Menor 

d) Anexo IV – Declaração De Inexistência De Fatos Supervenientes Impeditivos 

e) Anexo V – Minuta de Contrato 

 

3.8. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou por processo de cópia autenticada por 

cartório competente, por publicação em órgão da Imprensa Oficial ou por servidor da Administração mediante 

conferência da cópia com o original, desde que perfeitamente legível, e os documentos que forem apresentados em 

original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

 

3.9. Somente poderão usar da palavra, apresentar reclamações, impugnações, recursos, fazer questionamentos, o 

representante da proponente devidamente credenciado perante a Comissão de acordo Edital, através de procuração 

com poderes específicos ou carta de credenciamento conforme modelo do (ANEXO I). Juntamente com a procuração, 

ou carta de credenciamento, deverá ser apresentado o Ato constitutivo ou estatuto social em vigor e ata de posse da 

diretoria e documento de identidade protocolados. 

 

3.10.  Não serão consideradas envelopes apresentados após a data e horário indicados neste edital. 

 

3.11. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Autoridade Competente. 

   



 

 

4. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

4.1 O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

4.1.1 QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual ou; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da Empresa, devidamente registrado, em se tratando de 

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

administradores atuais ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de constituição da diretoria em 

exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão 

competente. 

 

4.1.2 QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência, expedida pelo distribuidor da sede 
do(a) proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio do(a) licitante. 
- considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º de Abril de 
2019, as certidões dos modelos “cível” e “falência e concordata e recuperação judicial” deverão ser solicitadas tanto 
no sistema eproc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente caso contrário não 
terão validade. 
 

4.1.3 QUANTO A REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

f) Prova de Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas (CNDT); 

 

4.1.4 QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Alvará de licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária; 

b) Alvará de localização e funcionamento regular emitido pelo órgão municipal competente; 

c) Regimento interno da instituição; 

d) Inscrição no Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal de Assistência Social do município onde está 

sediada a Instituição; 

e) Identificação do profissional responsável técnico, informando nome, CPF, carga horária semanal, cargo, função e 

número de inscrição no respectivo Conselho Profissional. 

 

4.1.5. DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

a) Declaração comprobatória do não emprego de menores, em cumprimento ao art. 27, V, da Lei 8.666/93, em 

observância ao art. 7, XXXIII da CF/88. 

b) Declaração De Inexistência De Fatos Supervenientes Impeditivos; 

 

5.  DA DOTAÇÃO 

5.1. Os recursos orçamentários necessários à execução do objeto do presente credenciamento público, correrão por 

conta de dotação orçamentária específica do exercício ano de 2022 e posteriormente da Secretaria Municipal De 

Assistência Social, SUAS Alta Complexidade  

- 14 Complemento 01351104 - SUAS 

 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. O Setor de Licitações receberá o envelope contendo os documentos e será analisado pela comissão de licitação e 

pelos membros técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social 



 

 

6.2. Ao final da análise da documentação será lavrada Ata de Sessão Pública, na qual serão registradas as ocorrências 

ocorridas do decorrer das análises.  

 

6.3. Estando à documentação apresentada em conformidade com as exigências deste Credenciamento a interessada 

poderá ser credenciada. 

6.4. Caso a documentação apresentada não esteja em conformidade com as exigências deste Credenciamento, a 

interessada será notificada, e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, complementação, 

substituição ou apresentação de nova documentação.  

6.5. O prazo para regularização, complementação, substituição ou apresentação de nova documentação poderá ser 

prorrogado por mais 05 (cinco) dias úteis, mediante requerimento da interessada e aceitação do responsável pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, não superior  

6.6. Somente serão CREDENCIADAS instituições que atendam às exigências deste Edital de Credenciamento e seus 

Anexos. 

 

7. DOS RECURSOS 

7.1 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

7.1.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de credenciamento por irregularidade na aplicação desta 

Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes. 

7.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de credenciamento perante a administração a Empresa 

Licitante, ou Interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

7.1.3. A Administração julgará e responderá às impugnações em até 03 (três) dias úteis, podendo ser prorrogado em 

decorrência de fatos supervenientes, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

7.1.4. O instrumento de impugnação do credenciamento não terá efeito suspensivo sobre a mesma. 

 

7.2. APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO 

7.2.1. O instrumento de impugnação deverá ser protocolado no Setor de Licitações, e deverá conter a descrição do 

ato a ser impugnado, a sua fundamentação legal, o requerimento das correções ou anulação, a parte interessada, e a 

assinatura do responsável pela sua emissão. 

7.2.1.1 O representante que protocolar o referido instrumento de impugnação, deverá apresentar a sua credencial que 

será anexada ao mesmo, nas modalidades previstas no item 04 deste edital. 

7.2.2 O instrumento de impugnação deverá ser apresentado em original, no prazo previsto no 

item 7.1 e 7.1.1 do edital. 

 

7.3. DOS RECURSOS CONTRA HABILITAÇÃO 

7.3.1. Das decisões proferidas pela Comissão, caberão os recursos previstos na Lei Federal nº 8.666/93. 

7.3.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da lavratura da ata e 

sua comunicação, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

7.3.3. As contra razões poderão ser encaminhadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

comunicação da interposição do recurso. 

7.3.4. A Comissão deverá responder a todos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado em 

decorrência de fatos supervenientes. 

7.3.5. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido in albis o prazo recursal, ou tendo havido renúncia 

ou desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o processo licitatório será encaminhado à 

autoridade superior, para a competente deliberação. 

 

8.  ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

8.1. Ultrapassada a fase habilitatória as instituições que tiveram sua documentação aprovada serão convocadas para 

assinatura do contrato de prestação que será lavrado em três vias. 

 

9.  DO PAGAMENTO E ESCOLHA DA ENTIDADE. 

9.1.  O Município pagará às instituições credenciadas os valores mensais máximos conforme tabela prevista no item 

2.5 deste edital; 



 

 

9.2. O Município repassará o valor mensal por usuário considerando o seguinte: 

a) o usuário idoso que receber qualquer tipo de benefício social, até o limite de 70% deste, deverá ser utilizado para 

arcar com as despesas de sua internação, devendo ser descontado da parcela devida pelo Município; 

b)Havendo o pagamento de valores pela família do idoso, estes deverão ser descontados da parcela devida pelo 

Município, a ser informada na prestação de contas; 

c) Os valores serão reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo INPC ou por outro que venha a substituí-lo. A data base 

para concessão de reajuste é a data de assinatura do contrato.  

d)) Ficará a cargo da equipe técnica da Assistência Social o encaminhamento para a Entidade Credenciada, a 

definição de qual das Credenciadas será realizado o encaminhamento para o acolhimento, respeitando o rodízio 

quando houver mais que uma credenciada. 

9.3. O pagamento somente ocorrerá após a verificação da regularidade fiscal e trabalhista do contratado.  

9.4. A Nota Fiscal deverá ser emitida eletronicamente, pelo próprio contratado, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ com que foi indicado no credenciamento, não se admitindo notas fiscais emitidas com outros 

CNPJ´s, mesmo aqueles de filiais ou da matriz, devendo ser entregue mensalmente juntamente com os relatórios 

mensais de prestação dos serviços.  

9.5. O pagamento será efetuado através de transferência bancária em até 30 dias após emissão da Nota Fiscal, após o 

fornecimento dos serviços, não será aceito boleto bancário para pagamento. 

9.6. Caso a pessoa jurídica não seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

(SIMPLES), instituído pela Lei nº 123/2006, será efetuada a retenção na fonte de acordo com a legislação federal, 

estadual e municipal. 

9.7. A despeito da obrigação da Contratada em manter durante toda a execução do Termo de Credenciamento, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, constatando 

situação de irregularidade, deverá o pagamento ser realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

9.8. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

10. DOS RECURSOS HUMANOS E DA ESTRUTURA 

10.1. Funcionamento: Ininterrupto, 24 horas por dia com as devidas assistências, fornecimento de alimentação, 

medicamentos, higiene enfim garantir ampla qualidade de vida ao acolhido. 

10.2. Ambiente Físico: sala administrativa; Quartos com condições de repouso e privacidade; Espaço de estar e 

convívio; Espaço para guarda dos pertences pessoais de forma para guarda de documentos; com privacidade e com 

adaptações para pessoas com deficiência e/ou reduzida; Cozinha, despensa; Sala para equipe técnica; Sala de 

coordenação/atividades Espaço documentos; Instalações sanitárias para higiene pessoal com privacidade e com 

adaptações para pessoas com deficiência e/ou reduzida; Cozinha, despensa e refeitório. 

10.3. Recursos Materiais:  Materiais permanentes e materiais de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, 

tais como: mobiliário, computadores, entre Materiais Socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos; 

banco de dados de usuários (as) de benefícios e serviços sócio assistenciais; necessários ao desenvolvimento do 

serviço, outros;  

10.4. Recursos Humanos: 01 coordenador; 01 auxiliar de limpeza; 01 cozinheira garantindo turnos; 01 profissional 

para atividades de lazer; 01 cuidador para cada 08 fração (por turno); 01 assistente social e ou Psicólogo com carga 

horária mínima de 20 semanais, e demais servidores em conformidade com a lei que legitima o funcionamento de 

Instituições de Longa Permanência;  

10.5. Trabalho Socioassistencial Essencial ao Serviço Acolhida / Recepção; Escuta; Entrevistas; realizar referência e 

contra referência; Orientação para a cidadania; ter atendimento profissional de apoio, orientação, reabilitação e 

cuidado. 

 

OBS: a Instituição deverá fornecer todos os   acompanhamentos preferencialmente  pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS ou acompanhamento médico privado da Instituição. A instituição deverá acionar a família se houver, e ou se 

responsabilizar pelo acompanhamento do acolhido caso haja internação hospitalar. 

 

11. FORMAS DE ACESSO 

11.1. Demanda encaminhada pela Secretaria de Assistência Social e/ou validada pelo Ministério Público ou Poder 

Judiciário para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Otacílio Costa. 

 



 

 

12.  DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO 
 

1. O contrato do Credenciamento terá validade a partir de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2022, podendo ser 

renovado conforme art. 65 da lei 8.666/93.  

12.2. A Credenciada poderá requerer seu Descredenciamento a qualquer momento, mediante solicitação formal, sendo 

que a Secretaria Municipal de Assistência Social tem o prazo de 30 (trinta) dias para avaliar a solicitação e emitir 

parecer quanto ao descredenciamento. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Todas as instituições que se habilitarem farão parte do cadastro de instituições credenciadas, não existindo limite 

quanto ao número mínimo ou máximo de credenciados. 

13.2. O credenciamento não implica obrigação do Município de efetuar qualquer solicitação de serviços. 

13.3. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o cadastro que não satisfizer as exigências 

estabelecidas neste edital. 

13.4. As Instituições credenciadas são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e pela legitimidade das 

informações constantes nos documentos apresentados, podendo ser cancelado o credenciamento se verificada alguma 

irregularidade na documentação ou nas informações apresentadas. 

13.5. A participação no credenciamento importa na aceitação integral e irretratável das normas contidas neste edital. 

13.6. O Município poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar a forma e as informações requeridas neste 

edital e seus anexos, sem que isso represente novo processo de credenciamento, desde que o motivo seja adequar o 

instrumento de credenciamento à necessidade de atender a variedade de demanda de seus serviços. 

13.7. O Município poderá revogar ou anular o credenciamento em decisão motivada, sem que caiba qualquer 

indenização às credenciadas. 

13.8 O prazo para a assinatura do Termo de Credenciamento será de 5 (cinco) dias úteis, após notificação expedida 

pelo Município. 

13.9 Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Credenciamento serão observadas as disposições da Lei nº 

8.666/93 e alterações. 

 

 

 

Otacílio Costa/SC, 04 de agosto de 2022. 

 

 

Rodrigo Barth Pereira 

Presidente da Comissão de Licitações 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I – DECLARAÇÃO (MODELO DE CREDENCIAMENTO) 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante 

 

 

  

  

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a ..................................................................................., portador (a) da 

Cédula de Identidade n. ........................ e CPF n. .............................., a participar da licitação instaurada pelo 

Município de Otacílio Costa - SC, na modalidade CREDENCIAMENTO PÚBLICO n° 001/2022 - FMAS, para 

credenciamento de instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, de acolhimento Institucional de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes, 

bem como as condições fixadas no edital e seus anexos, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-

lhe poderes para pronunciar-se em nome da instituição............................................................, visando praticar todos os 

demais atos inerentes ao credenciamento 001/2022. 

 

  

..................., ....... de ................................. de 2022. 

  

  

  

  

______________________________ 

NOME (RG e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

CREDENCIAMENTO Nº FMAS - 001/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETIVO  

1.1. Credenciamento de instituição de longa permanência especializadas no acolhimento institucional para idosos com 

60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diversos graus de dependências, serviços que devem ser assegurados pela 

Política de Assistência Social em sua rede de proteção especial de alta complexidade.  

  

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. O Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, ou pessoas com idade inferior a 60 (sessenta) anos mediante 

avaliação de profissional técnico (assistente social e/ou psicólogo ou médico) atestando a real necessidade do 

acolhimento, de ambos os sexos, com diversos graus de dependência, serviços que devem ser assegurados pela 

Política de Assistência Social em sua rede de proteção especial de alta complexidade. É previsto para idosos que não 

dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de negligência, em situação de rua 

ou abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Como não dispomos deste serviço na rede 

socioassistencial do município, há necessidade de contratação na rede privada para bom atendimento da população 

idosa da cidade que se enquadre no perfil para acolhimento.  

  

3. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS  

3.1. As entidades interessadas em credenciar deverão no Ato de Credenciamento fazer constar na sua documentação a 

quantidade de vagas disponíveis.  

3.2. A entidade contratada deverá disponibilizar a vaga em até 48 (quarenta e oito) horas da data da solicitação por 

parte da Secretaria da Assistência Social do Município.  

3.3. Oferecer:  

a) acolhimento com atendimento ininterrupto;  

b) alimentação;  

c) vestuário;  

d) residência em tempo integral com atendimento especializado em todos os turnos;  

e) espaços de referência;  

f) higienização;  

g) cuidados médicos  

h) acompanhantes hospitalares;  

i) atividades socioeducativas com integração com a comunidade;  

j) promover o desenvolvimento das atividades adaptativas para a vida diária e promover a convivência entre os 

residentes;  

k) equipe multidisciplinar contendo: Médico Clinico Geral, Psicólogo, Assistente Social, nutricionista, fisioterapeuta, 

enfermeira assistencial em todos os horários, e técnicos em enfermagem (24h), cuidadores e serviços gerais.  

  

3.4. Fornecer os medicamentos que constem na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) de acordo com a 

necessidade de cada paciente.  

 

3.5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício e, seus ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão 

ser transferidos para a Prefeitura.  

 

3.6. Deve ainda, apresentar as seguintes documentações atualizadas e de acordo com o público alvo: Alvará Corpo de 

Bombeiros, Alvará da Vigilância Sanitária, Alvará de funcionamento Municipal.   

 

3.7. A entidade contratada receberá visita de profissional capacitado da Secretaria de Saúde e Secretaria de 

Assistência Social e/ou Gestor do Contrato, que atestarão as condições de funcionamento da entidade.  



 

 

 

 

 4. VALORES ESTIMADO/MÊS 

 4.1. A Prefeitura Municipal de Otacílio Costa pagará o valor de:  

  

Item Qtd Und Descrição do Objeto Valor 
Unitário 

 
1 

 
3 

 
UND 

VAGA PARA ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE IDOSO 

COM GRAU I 

R$ 3.000,00  

 
2 

 
3 

 
UND 

VAGA PARA ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE IDOSO 

COM GRAU II 

R$ 3.000,00 

 

3 
 

3 
 

UND 
VAGA PARA ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE IDOSO 

COM GRAU III 

R$ 4.000,00 

  

4.2. Benefício Previdenciário:  

 a) Se a pessoa internada receber aposentadoria ou benefício previdenciário, deverá arcar com o pagamento de sua 

internação junto a credenciada, com o devido abatimento do preço sugerido pela credenciante, sendo limitada o valor 

de 70% de seus vencimentos, conforme estabelece o art. 35, §2º do Estatuto do Idoso. 

b) Havendo o pagamento de valores pela família do idoso, estes deverão ser descontados da parcela devida pelo 

Município, a ser informada na prestação de contas; 

 

5. GESTOR DO CONTRATO  

5.1. A Sra. Cleonice Aparecida de Souza, Secretária Municipal de Assistência Social, fará o acompanhamento e 

monitoramento do presente contrato.  

 

 

Otacílio Costa, 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III 

CREDENCIAMENTO Nº FMAS-001/2022 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

 

Obs: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Credenciamento Público 

  

  

  

  

  

  

Declaramos para fins de participação no Credenciamento Público nº 001/2022 - FMAS que a empresa 

............................................., CNPJ nº ........................, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.  

 

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em 

rescisão deste.  

  

  

..................., ....... de ................................. de 2022. 

  

  

  

  

______________________________ 

NOME (RG e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

E CARIMBO DA EMPRESA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV 

CREDENCIAMENTO Nº FMAS-001/2022 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

 

 

Licitante _____________ (nome), _____________ (CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro 

__________, cidade _______________, estado ____, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar 

de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou 

municipal.  

 

Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes 

impeditivos de sua habilitação.  

  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

  

  

________, __ de _______ de 2022. 

  

  

  

_________________________________ 

NOME (RG e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

CREDENCIAMENTO Nº FMAS - 001/2022 

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO/CREDENCIAMENTO 

 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM 

ENTRE SI E O FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

OTACÍLIO COSTA E A EMPRESA 

_________________. 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob nº 15.043.792/0001-59, neste ato representado por sua gestora a Sra. Cleonice 

Aparecida de Souza, com sede administrativa na Av. Vidal Ramos Junior, 228, Centro, Otacílio Costa - SC, 

CEP 88540-000, doravante denominado simplesmente CREDENCIANTE, e a (o) ........................., inscrito (a) no 

CNPJ sob nº ........................................,  estabelecido (a) na cidade de ......................, na Rua ............................, nº 

..........., bairro .............................., neste ato representada por seu (sua) representante, .........................................., 

portador (a) do CPF nº..........................., doravante denominado simplesmente CREDENCIADA, resolvem firmar o 

presente Termo, com fundamento no art. 25, "caput" da lei 8.666/93, devidamente autorizado nos autos do Processo 

de Licitação nº 008/2022, o qual obedecerá as condições expressas no Edital de Credenciamento FMAS – 001-2022, 

bem como na Lei nº 8.666/93 e alterações, e as disposições das cláusulas seguintes: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Tem-se por objeto deste edital o credenciamento de instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, de 

acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 

 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da prestação dos serviços, bem como para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Termo, como se nele estivessem 

transcritos, o Edital de Credenciamento nº FMAS – 001-2022 e seus anexos. 

2.2. Os documentos referidos no item 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a este Termo, definir a 

sua extensão e, desta forma, reger a execução dos serviços. 

 

3. DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

3.1. Os serviços, objeto deste Termo, serão prestados apenas aos usuários que forem encaminhados pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Otacílio Costa através da Assistência Social, por meio de formulário de Ordem de 

Autorização de Serviços. 

3.2 A CREDENCIADA deverá atender e cumprir todas as exigências constantes do Edital de Credenciamento nº 

FMAS – 001/2022 e seus anexos; 

 

4. DO PREÇO, DO REAJUSTE E DA ESCOLHA DA ENTIDADE 

4.1.  O Município pagará às instituições credenciadas o seguinte valor mensal máximo por cada usuário, conforme 

tabela abaixo: 

Item Qtd Und Descrição do Objeto Valor 
Unitário 

 
1 

 
3 

 
UND 

VAGA PARA ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE IDOSO 

COM GRAU I 

R$ 3.000,00  

 
2 

 
3 

 
UND 

VAGA PARA ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE IDOSO 

COM GRAU II 

R$ 3.000,00 



 

 

 
3 

 
3 

 
UND 

VAGA PARA ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE IDOSO 
COM GRAU III 

R$ 4.000,00 

 

4.2. Ficará a cargo da equipe técnica da Assistência Social o encaminhamento para a Entidade Credenciada, a 

definição de qual das Credenciadas será realizado o encaminhamento para o acolhimento, respeitando o rodízio 

quando houver mais que uma credenciada. 

 

4.3. O preço retro-referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as 

despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 

4.4. A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico financeiro do Contrato somente 

poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação 

do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 

 

5. DO PAGAMENTO 

5.1. A Credenciada deverá apresentar mensalmente, relatório com a indicação de todos os usuários que estão 

utilizando os serviços durante o mês de referência, juntamente com a nota fiscal com os valores mensais da prestação 

dos serviços. 

5.2. O pagamento somente ocorrerá após a verificação da regularidade fiscal e trabalhista do contratado perante 

União, Estado e Município estabelecidos no credenciamento, verificados pela Secretaria de Assistência Social.  

5.4. A Nota Fiscal deverá ser emitida eletronicamente, pelo próprio contratado, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ com que foram indicados no credenciamento, não se admitindo notas fiscais emitidas com outros 

CNPJ´s, mesmo aqueles de filiais ou da matriz, devendo ser entregue mensalmente juntamente com os relatórios 

mensais de prestação dos serviços. 

5.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento do serviço e da Nota Fiscal, referente as 

quantias solicitadas, datada e assinada por responsável dos órgãos municipais, conforme edital. 

5.5.1. Caso a pessoa jurídica não seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

(SIMPLES), instituído pela Lei nº 123/2006, será efetuada a retenção na fonte de acordo com a legislação federal, 

estadual e municipal. 

5.5.2. O credenciado optante pelo SIMPLES deverá, antes do prazo previsto para emissão da ordem bancária, 

apresentar cópia do termo de opção pelo SIMPLES juntamente com a Nota Fiscal. 

5.6. A despeito da obrigação da Contratada em manter durante toda a execução do Termo de Credenciamento, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, constatando 

situação de irregularidade, deverá o pagamento ser realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

5.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

- 14 Complemento 01351104 - SUAS 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

7.1. A CREDENCIADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução dos serviços, objeto deste Termo e, 

consequentemente responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta 

ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida 

pelo Município. 

7.2. A CREDENCIADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste Termo, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93. 

7.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CREDENCIADA. 

7.4. A CREDENCIADA é responsável também pela qualidade dos serviços executados, cabendo-lhe verificar o 

atendimento das exigências, condições e especificações contidas no Edital de Credenciamento nº FMAS-001/2022 e 

neste Termo, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido 

para prestação dos serviços fora dos padrões exigidos. 

7.5. A CREDENCIADA autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos 

diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer 

procedimento judicial, assegurada a prévia defesa. 



 

 

7.6. Quando solicitada, apresentar imediatamente os documentos, prontuários ou demais informações necessárias ao 

acompanhamento da execução deste Termo, não podendo haver quaisquer obstáculos ou impedimentos às vistorias 

técnicas realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou qualquer outro órgão de fiscalização e controle; 

7.7. Prestar aos usuários acolhidos mediante credenciamento, tratamento idêntico ao dispensado aos seus demais 

usuários, dando-lhes tratamento condigno e de modo universal e igualitário. Qualquer tipo de discriminação dará 

causa ao cancelamento imediato do presente Termo de Credenciamento e à aplicação das penalidades previstas neste 

Termo e na Legislação; 

7.8. Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Assistência Social à ocorrência de qualquer irregularidade 

de que tenha conhecimento, referente ao serviço credenciado; 

7.9. Submeter-se a todos os controles de prestação de serviços que forem solicitados pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, tais como auditoria, controle e avaliação e outros de natureza assemelhada; 

7.10. Comunicar oficialmente a Secretaria Municipal de Assistência Social eventual alteração de sua razão social, de 

controle acionário e de mudança em sua Diretoria, Contrato ou Estatuto Social, ou qualquer outra informação 

imprescindível à correta execução deste Termo, enviando a documentação pertinente no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir do registro da alteração. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1. O MUNICÍPIO obriga-se a: 

8.1.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do presente Termo, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e a noticiar a CREDENCIADA sobre as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a critério do Município, exijam medidas corretivas por parte daquela; 

8.1.2 Efetuar a satisfação do crédito da CREDENCIADA nas condições e de acordo com o prazo estabelecido nesse 

Termo de Credenciamento; 

8.1.3 Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados à CREDENCIADA e pertinentes 

ao objeto do presente Termo. 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Cabe ao Fundo Municipal de Assistência Social, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços 

objeto deste Termo. Também exercerá fiscalização a qualquer momento o CMDI – Conselho Municipal DO Idoso e 

representante designado nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

9.1.1. A CREDENCIADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

9.1.2. A existência e atuação da fiscalização do Fundo Municipal de Assistência Social, em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CREDENCIADA, no que concerne ao objeto deste Termo. 

 

10. PENALIDADES 

10.1. A inobservância, pela CREDENCIADA, de cláusula ou obrigação constante no Edital e no presente Termo, ou 

de dever original de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o Município a aplicar, em cada caso, 

cumulativamente ou não, as seguintes penalidades contratuais: 

I- Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das 

obrigações e responsabilidades assumidas neste Termo ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar 

prejuízos à Credenciante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

II- Multa: a) De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento de obrigação proveniente da 

execução do serviço, ou de não cumprimento de determinação da comissão de fiscalização, até o limite de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da Nota Fiscal do mês de referência; 

b) De até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota Fiscal do mês de referência, no caso de descumprimento do 

Termo de Credenciamento, ou de determinação da fiscalização, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado; 

III- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não 

superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que 



 

 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

10.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à Credenciada, garantida a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, poderá ser: 

10.2.1. Descontada do valor correspondente ao mês da prestação dos serviços; ou ainda 

10.2.2. A critério da Credenciante, via inscrição da Credenciada em dívida ativa, emitindo boleto para pagamento, em 

até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a Credenciada obrigada a comprovar o recolhimento, 

mediante a apresentação da cópia da referida guia. 

10.2.3. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por 

cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento 

com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado 

judicialmente. 

10.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º 

do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

10.4. A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva da Gestora do Fundo Municipal 

de Assistência Social, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 

de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, nos termos do § 3º, do artigo 87 da 

Lei nº 8.666/93. 

10.5 A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste Termo não ilidirá o direito do Município de exigir o 

ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da penalidade lhe acarretar, ou a seus 

usuários e terceiros. 

 

11. DA RESCISÃO  

11.1. Constituem motivo para rescisão do presente Termo, a ocorrência de quaisquer hipóteses previstas nos Art. 77, 

78 e 79 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

11.2. A rescisão poderá dar-se ainda por:  

a) DECISÃO/INICIATIVA da CREDENCIADA, desde que não prejudique os usuários e solicite formalmente o seu 

descredenciamento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observadas as demais disposições deste instrumento; 

 

b) atendimento aos usuários de forma discriminatória e prejudicial, devidamente comprovada; 

 

c) reincidência na cobrança de serviços não executados ou executados irregularmente, devidamente comprovada; 

 

d) ação de comprovada má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à Credenciante ou aos usuários; 

 

e) deixar de comunicar previamente à Credenciante a alteração de endereço, para fins de vistoria; 

 

f)identificação de ocorrência de fraude, simulação, infração às normas sanitárias ou fiscais, ou ainda, descumprimento 

das exigências constantes no Edital de Credenciamento nº FMAS – 001/2022 ou neste Termo. 

 

11.3. A rescisão do Termo de Credenciamento/Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 

da Lei nº 8.666/93. 

 

11.4.A CREDENCIADA poderá denunciar o ajuste, desde que notifique previamente a Administração, com no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

12.1 O contrato do Credenciamento terá validade a partir de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2022, podendo ser 

renovado conforme art. 65 da lei 8.666/93.  

 

13. DO FORO  



 

 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Otacílio Costa/SC, como competente, a fim de dirimir questões que se 

originem do presente Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes contratantes assinam este Termo de Credenciamento em 02 (duas) 

vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.  

 

Otacílio Costa/SC, 0 4  de agosto de 2022. 

 
 

___________________________________________ 

PREFEITO 

CONTRATANTE/CREDENCIANTE 
 

 

______________________________________ 

****** 

CONTRATADO/CREDENCIADO 

  
 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 

 


