
 

Município de Santa Maria de Jetibá 

Estado do Espírito Santo 

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de abril de 2019. 

 

MINUTA 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO n.º 001/2019 

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, através da Comissão Coordenadora para 

Credenciamento, nomeada pelo Decreto Municipal nº 375/2019 de 01 de abril do 2019, torna público, para 

ciência dos interessados que estarão abertas as inscrições para o processo de CREDENCIAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EXAMES MAMOGRAFIA. 

 1 – OBJETO 

1.1  Este procedimento tem por objeto credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de saúde na 

área de EXAMES DE MAMOGRAFIA. 

1.2  O valor de referência dos exames a serem contratados é o fixado pela tabela de referência SIA/SUS do 

Ministério da Saúde conforme descrito no “Anexo 01” do presente edital. 

1.3  Não há uma previsão de cota para cada modalidade de exame, que dependerá da demanda identificada 

em cada mês. 

1.4 Todo o processo até a emissão de resultados será de responsabilidade da empresa credenciada. 

1.5  Os resultados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva 

realização dos mesmos. 

1.6  O presente processo de credenciamento está estimado em R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil 

reais) anuais, divididos em cotas mensais conforme a demanda. 

2- DO ACESSO 

2.1  O acesso ao sistema de credenciamento é livre a todas as pessoas jurídicas prestadoras dos serviços 

constantes do objeto do presente e se dará por meio do Edital de Credenciamento nº 001/2019, disponível no 

site da municipalidade (www.pmsmj.es.gov.br) até o dia 30 de abril do corrente. 

2.2  É vedada a participação no presente certame, de empresas que em cujo quadro social figurem 

servidores públicos da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. 

3- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO 

3.1 Qualquer interessado poderá impugnar o presente Edital de Chamamento por eventuais irregularidades, 

ficando para tanto estabelecido o prazo improrrogável de 02 (dois) dias após a publicação do edital para 
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protocolar o pedido de impugnação, junto ao setor de protocolo da sede da Prefeitura Municipal de Santa Maria 

de Jetibá, localizada à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES. 

4 - DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 A documentação exigida no presente edital deverá ser protocolizada, acondicionada em envelope lacrado, 

junto ao protocolo da sede da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, localizada à Rua Dalmácio 

Espindula, 115, Centro, neste município até o dia 30 de abril do corrente, ás 8h30m. 

4.2 Em nenhuma hiótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital. 

4.3 Os envelopes deverão conter em sua parte externa os seguintes dizeres: 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES 

RUA DALMÁCIO ESPÍNDULA, N. 115, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES 

CEP 29.645-000 

“EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/2019 

EMPRESA: 

CNPJ: 

5- DA INSCRIÇÃO 

5.1 O interessado em se inscrever no processo de credenciamento nº 001/2019, deverá preencher a Proposta de 

Credenciamento, com letra legível, conforme modelo constante no Anexo nº 02 e apresentar os documentos 

elencados no item 07.  

5.2 Os documentos deverão ser apresentados em via original ou então por qualquer processo de cópia, devendo, 

neste último caso, podendo ser autenticados por servidor público municipal da Prefeitura Municipal de Santa 

Maria de Jetibá, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, situada na 

Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, neste município até o dia 30 de abril do corrente, às 8h30m. 

6- DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

6.1. Poderão se credenciar as empresas que prestem serviços relativos à área especificada no item 01, desde 

que forneçam toda a documentação exigida neste edital. 

6.2.  No presente credenciamento é vedada a participação de empresas em consórcio. 

6.3.  Não poderá participar empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

6.4.  Não poderá participar empresa em processo de falência ou recuperação judicial, concordatária, 

concurso de credores, dissolução e liquidação. 

6.5.  Os serviços serão realizados por profissionais habilitados da CONTRATADA em suas dependências 

e com a utilização de seus equipamentos. 

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 



7.1 O interessado em participar do processo de credenciamento para os serviços deve, obrigatoriamente, 

entregar os seguintes documentos: 

1) Proposta de Credenciamento, com letra legível, conforme o modelo constante no anexo nº 02: 

2) Licença Sanitária vigente; 

3) Alvará e/ou Inscrição Municipal (ISS). 

4) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

5) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverão estar em plena validade na data 

da abertura do edital. 

6) Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal, sede do interessado. 

7) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, sede do interessado 

8) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

9) Comprovante de Inscrição Estadual, se houver. 

10) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e acompanhado, no caso de 

sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

11) Cédula de Identidade e CPF do sócio administrador da empresa. 

12) Carteira de Identidade, CPF, diploma legal de graduação e inscrição no respectivo Conselho Profissional, 

dos profissionais responsáveis pela realização dos serviços contratados. 

13) Comprovação de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

14) Registro ou inscrição do estabelecimento no respectivo Conselho de Classe Regional. 

15) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

16) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da empresa 

(será considerada a validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua expedição quando a mesma não estiver 

expressa no corpo da certidão). 

17) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III . 

8. DO VALOR 

8.1 Os serviços, objeto do presente contrato serão remunerados de acordo com a Tabela SIA/SUS vigente 

(Anexo nº 01), entendido este preço como justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

9- DA CAPACIDADE INSTALADA 

9.1  A quantidade de procedimentos a serem fornecidos pelos prestadores de serviços levará em conta a 

capacidade instalada do credenciado. 



9.2  Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do CONTRATADO e as 

necessidades do CONTRATANTE, os contraentes poderão fazer acréscimos de até vinte e cinco por cento 

(25%) nos valores limites do contrato, durante o período de sua vigência, mediante justificativa aprovada pela 

Secretaria de Saúde. 

10- ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

10.1  A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela Comissão 

Coordenadora para Credenciamento, devendo ser observado o seguinte: 

a) A análise da documentação ocorrerá no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período, 

contados a partir da data de recebimento da documentação; 

b) Vistoria no estabelecimento da proponente, para verificação das condições da prestação do serviço e do 

atendimento das exigências editalícias a ser realizada por servidor público municipal, designado para esse fim 

pela Secretaria de Saúde. 

10.2 Serão declarados inabilitados os interessados: 

a) que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com suspensão do 

direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 

com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o expediu; 

b) inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe, sejam as pendências 

financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida 

pelo mesmo; 

C) que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no Edital; 

D) anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de cláusulas contratuais ou por haver 

sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados. 

11- DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS 

11.1 Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital para efeito de 

habilitação, o Município divulgará os resultados, por meio de publicação no endereço eletrônico 

www.pmsmj.es.gov.br e afixação em mural na Secretaria de Saúde. 

11.2  Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões devidamente 

fundamentadas e por escrito, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à 

data da divulgação, ficando, nesse período, autorizado que tenha vistas ao seu processo. 

11.3 O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os documentos anexados em fase 

de recurso; 

11.4 O recurso deverá ser protocolizado junto ao setor de Protocolo Geral, localizado à Rua Dalmácio 

Espindula, 115, Centro, neste município, sendo dirigido ao Presidente da Comissão Coordenadora para 

Credenciamento, que terá até 02 (dois) dias úteis para análise e decisão; 

11.5 Da decisão proferida pelo Presidente da Comissão Coordenadora para Credenciamento, poderá o 

interessado recorrer, no prazo de até 02 (dois) dias da divulgação do resultado dessa decisão, por meio de 

pedido escrito dirigido ao Prefeito Municipal, que terá até 02 (dois) dias úteis para análise e decisão; 

11.6 Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios. 
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10.7 Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final do 

processo de credenciamento será divulgado por meio de endereço eletrônico www.pmsmj.es.gov.br e afixação 

em mural na Secretaria de Saúde. 

12- DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

12.1 Estando a empresa apta a contratar com o Município o processo será encaminhado a Secretaria Jurídica, 

que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do procedimento de inexigibilidade de 

licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a 

competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o maior número 

possível de empresas prestem os serviços especializados em questão, no intuito de ampliar o acesso da 

população envolvida. 

13 – ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

 

13.1 O habilitado será convocado para assinatura do instrumento contratual, devendo comparecer no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair do direito de credenciamento. 

14 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 É obrigação da contratada, executar os serviços, objeto deste edital, obedecendo às especificações, 

itens, subitens e demais elementos que integram o Edital de Credenciamento nº 001/2019, ficando acordado 

que os mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos, ainda que nele não 

transcritos. 

14.2 Nenhuma alteração das especificações de quaisquer serviços e ou materiais poderá ser feita sem a 

prévia autorização por escrito do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá. 

14.3 O pessoal alocado pela contratada para prover os serviços deverá ser adequado e capacitado em todos 

os níveis de trabalho. 

14.4 A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra riscos de 

acidentes de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e da Previdência 

ou correlatas vigentes no país. 

14.5  A Contratada será a única responsável pela execução dos serviços de que trata este instrumento e 

responderá pela qualidade dos mesmos. 

14.6  A Contratada não poderá ceder o presente contrato, tampouco subcontratá-lo, no todo ou em parte, a 

nenhuma pessoa física ou jurídica. 

14.7 A Contratada deverá assumir integral responsabilidade por danos causados à Contratante e/ou a 

terceiros, decorrentes da prestação dos serviços de forma parcial ou total, isentando-o de todas as reclamações 

que surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer outro agente 

envolvido na prestação dos serviços. 

14.8  A Contratada deverá comunicar à Secretaria de Saúde, de forma detalhada e por escrito, toda e qualquer 

ocorrência relacionada à execução dos serviços. 

14.9 A Contratada deverá permitir a fiscalização dos serviços contratados, que será realizada por servidor 

designado pela Secretaria de Saúde, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas. 
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14.10 Serão de responsabilidade da Contratada todas as obrigações fiscais, sociais e previdenciárias, bem 

como também taxas, tarifas, contribuições e outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 

contratados. 

14.11 Deverá a Contratada zelar e garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes por 

ela atendidos. 

14.12 A Contratada deverá prestar os serviços no município de Santa Maria de Jetibá. 

14.13 Cabe a Contratada cumprir o prazo estabelecido para a entrega dos resultados, que é de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data de realização do exame. 

14.14 Caberá à Contratada fornecer todo o material necessário para a realização dos exames contratados. 

15- DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

15.1 O contrato terá duração de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser 

prorrogado a critério da Administração. 

15.2 A prorrogação do contrato ficará condicionada à avaliação técnica, pela fiscalização da prestação dos 

serviços contratados, por meio das vistorias porventura realizadas e registradas no processo do credenciado. 

16 – DO PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será efetuado mensalmente após atestado da Secretaria de Saúde, que atestará a execução 

dos serviços, que será mensal e de acordo com a necessidade do município de Santa Maria de Jetibá e dos 

Municípios referenciados. 

16.2 É vedada a antecipação do pagamento sem a prestação dos serviços. 

16.3 O pagamento será feito por meio de nota fiscal expedida pela Contratada após a prestação efetiva dos 

serviços, que deverá estar acompanhada da relação detalhada de todos os pacientes que foram atendidos. bem 

como o nome, a quantidade, o valor unitário e o valor total dos exames a que cada paciente se submeteu. 

16.4 A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, 

CNPJ 13.917.262/0001-67, Rua Dalmacio Espindula, 115, térreo, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 

29645-000. 

16.5 Caberá a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devida, a ser revisto 

e aprovado pela Secretaria de Saúde, juntando a respectiva discriminação dos serviços. 

16.6 Se houver alguma incorreção na nota fiscal e/ou relação detalhada de todos os pacientes, o prazo para 

pagamento será suspenso até que a Contratada proceda a devida correção. Qualquer erro detectado deverá ser 

corrigido pela Contratada em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir da notificação expedida pela 

Secretaria de Saúde. 

17 – DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

17.1 O Município realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, por meio de auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades 

correlatas, sob responsabilidade do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências 

deverão ser registradas em relatórios anexados ao processo do credenciado. 



17.2 A fiscalização ficará a cargo da servidora Lucinéia Moen Belumat. 

18- DAS PENALIDADES 

18.1. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o Credenciado a pagamento de multa de mora 

de 0,5% (meio por cento) por dia, a incidir sobre o valor do contrato, aplicada na forma prevista no art. 86 da 

Lei nº 8.666/1993.  

18.2 Contar-se-á o termo inicial de incidência da multa da data estipulada na ordem de serviço emitida pela 

Credenciante ou, quando for o caso, após prazo concedido através de notificação. 

18.3 A inexecução total ou parcial do Contrato ou o descumprimento de qualquer das obrigações contratuais 

ou condições estabelecidas neste Edital de Credenciamento sujeitará o Credenciado, nos termos do art. 87 da 

Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

18.3.1. advertência; 

18.3.2. multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do Contrato ou da parcela 

inadimplida, no caso de inexecução parcial;  

18.3.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total 

desse; 

18.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

18.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

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

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

18.4 Demais disposições constantes no art. 87 da Lei nº 8.666/1993; 

 19– DA RESCISÃO 

19.1. Nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, são motivos para a rescisão do contrato: 

19.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

19.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

19.1.3 a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão 

do serviço, nos prazos estipulados; 

19.1.4 o atraso injustificado no início do serviço; 

19.1.5 a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Credenciante; 

19.1.6 a ocorrência de subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do(a) Credenciado(a) com 

outrem, a sua cessão ou transferência total ou parcial, bem como a sua fusão, cisão ou incorporação; 



19.1.7 o desatendimento das orientações dos representantes designados pela Credenciante para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

19.1.8 o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1° do art. 67, da Lei n° 

8.666/1993; 

19.1.9 a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

19.1.10 a dissolução da empresa ou sociedade, bem como o falecimento do Credenciado; 

19.1.11 a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Credenciado, que prejudique a 

execução do Contrato; 

19.1.12 razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

autoridade máxima da esfera administrativa a que a Credenciante está subordinada e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato; 

19.1.13 a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Credenciante, por prazo superior a 120 (cento e 

vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 

repedidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado ao(à) Credenciado(a), nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

19.1.14 o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Credenciante, decorrentes de 

serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada ao(à) Credenciado(a) o direito de optar pela suspensão de 

cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

19.1.15 a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato; 

19.1.16 o descumprimento de norma sobre trabalho de menor (art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/1993), sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis; 

19.2 A rescisão do contrato poderá ser, nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93. 

19.3 Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse do Contratante, o 

presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo mesmo a qualquer momento, mediante notificação 

para imediata suspensão dos serviços. 

19.4 A Contratada poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar previamente 

a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

20– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda do presente credenciamento correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 008001.103.02001152.047 – Manutenção dos serviços de saúde de média e 

alta complexidade, Sub-elemento: 33.90.39.42 - Serviço Médico – Hospital, Odontológico e Laboratoriais, 

Ficha 71- Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica. Fonte de Recurso: 12110000 (Recursos próprios) e 

12120000 (Recursos SUS). 

19.2 A fonte de recursos poderá sofrer variação conforme a disponibilidade financeira.  



20– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 Nenhum credenciamento poderá ser concluído sem que ocorra uma vistoria técnica prévia às 

instalações do credenciado. 

20.2 O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por razões de interesse público, 

decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua 

revogação. 

20.3 Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei n˚ 8.666/1993 e nas demais 

Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas e Ordens de Serviços a que este instrumento de convocação 

se encontra subordinado. 

21 - DO FORO 

21.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da 

execução deste instrumento. 

 

 

MARCOS ROBERTO PELLACANI 

Presidente da Comissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TABELA DE PREÇOS DO SUS 

Item Descrição Valor Unitário 

01 Mamografia Bilateral para rastreamento R$ 45,00 

02 Mamografia unilateral R$ 27,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II –MODELO DE PROPOSTA DE ADESÃO 

MODELO DE PROPOSTA DE ADESÃO 

Ilmo. Sr. Presidente da Comissão Coordenadora para Credenciamento  

Vimos por meio desta, apresentar a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES nossos documentos, 

solicitando nosso credenciamento, visando a prestação de serviços de exames de mamografia, aceitando todas 

as condições e cláusulas estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 001/2019. 

Declaramos estar cientes de todas as cláusulas constantes no Edital e aceitamos o credenciamento pela tabela 

SUS, e aguardamos a aceitação de nossa Instituição pela Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DE 

JETIBÁ-ES para Credenciamento. 

Sem mais para o momento. 

 

SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, ____,________________ de 2019. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do responsável 

Nome da empresa 

CNPJ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III– DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

Edital de Credenciamento nº XXX/2019 

 

 

 

A Empresa_____________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o 

nº_____________________, com sede______________, nº_____, Bairro____________, na cidade de 

_______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.____________________, portador do CPF 

nº________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.  

_____________________, de__________ de 2019.  

 

____________________________________ 

Empresa: 

CNPJ: 

Assinatura do Responsável 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii

