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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
INTERNAÇÃO E REABILITAÇÃO DE 
PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS 
(ÁLCOOL E DROGAS). 

 
A Prefeitura Municipal de Americana, atendendo a Lei nº 5.056/10, alterada pela Lei nº 5.552/13, 
torna público, para conhecimento dos possíveis interessados, o chamamento para prestação dos 
serviços de internação e reabilitação de pacientes dependentes químicos (álcool e drogas) do 
sexo masculino, com remuneração pelo preço ofertado pelo interessado, respeitado o valor 
máximo estabelecido no Decreto nº 11.993 de 29 de maio de 2018. 
 
1.  DO OBJETO. 
 
1.1 Constitui objeto do presente edital o credenciamento de clínicas para prestação dos 

serviços de internação voluntária ou compulsória e reabilitação de pacientes 
dependentes químicos (álcool e drogas) maiores ou menores de idade, do sexo 
Masculino, conforme descrito no Anexo I. 

 
1.2 Fazem parte integrante deste Edital: 

 

 Anexo I – Memorial Descritivo; 

 Anexo II – Decreto Municipal nº 11.993 de 29 de maio de 2018;  

 Anexo III – Minuta do Contrato e; 

 Anexo IV – Modelo de Proposta Financeira. 
 
2. DO PRAZO. 
 
2.1 Os interessados deverão protocolar seus envelopes no período de 26 de Setembro 
de 2022 a 17 de Outubro de 2022, no horário das 09h00 às 16h00 horas, no Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Americana, localizado na Av. Brasil, 85, térreo, nesta cidade, contendo 
os documentos para habilitação relacionados no item 3 do presente edital. 
 
3.  DA DOCUMENTAÇÃO. 
 
3.1 Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos, atualizados e devidamente 
autenticados quando se tratarem de cópia: 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

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

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitado; 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual em relação aos Tributos Estaduais, 
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos 
tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

j) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com 
prazo de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 

k) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. (Acessar o link www.tst.jus.br/certidão); 

1. A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela 
Comissão de Licitações no momento de apresentação dos documentos de 
habilitação; 

l) Alvará de funcionamento do estabelecimento onde serão prestados os serviços, para a 
atividade objeto da prestação do serviço; 

m) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –CNES; 

n) Comprovação de que possui equipe multidisciplinar composta em conformidade com as 
exigências mínimas contidas no item 4 do anexo I deste edital; 

o) Currículo dos membros da equipe; 

p) Prova de registro ou inscrição dos profissionais citados na alínea “n” nos órgãos de classe 
e indicação do responsável técnico com respectivo registro na entidade profissional; 

q) Declaração de cumprimento à RDC\ANVISA nº 101, de 30/05/2001; 

r) Proposta Financeira contendo informação de qual(is) atendimento(s) oferece para o sexo 
Masculino (internação voluntária e/ou compulsória; maior e/ou menor de idade) e o valor 
unitário mensal a ser cobrado pelo serviço, respeitado o valor máximo previsto no Decreto 
Municipal nº 11.993 de 29 de maio de 2022; 

 
3.2 Todas as certidões deverão ser apresentadas na forma da Lei, dentro do prazo de validade 
fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar da expedição 
desses, caso não estipulem qualquer prazo de validade. 
 
3.3 Os documentos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo cópia simples, desde que 
acompanhada do original para que seja autenticado pela Comissão no ato de sua apresentação, 
devendo os documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e colacionados na ordem 
estabelecida neste Edital. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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3.4 Os documentos supracitados deverão ser entregues em envelope fechado, com a seguinte 
identificação: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022 – 

PROCESSO No 6.836/2022 
EMPRESA:_________________________ 
CNPJ Nº __________________________ 

 

 
 

4. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  
 
Nos termos do anexo I deste edital, para fins de comprovação da qualificação técnica, a 
interessada deverá comprovar que:  

4.1. Possui, no local da prestação do objeto, licença de funcionamento para o tipo de serviço 
credenciado; 

4.2. Tem, e sua equipe, todos os profissionais identificados no item 4, do Anexo I, deste edital; 

4.3. Tem registro atual e válido no Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Saúde – CNES e;  

4.4. Todos os profissionais de sua equipe, indicados para cumprimento do quanto exigido no 
item 4 o anexo I deste edital, estão devidamente cadastrados em seus respectivos órgãos 
de classe.  

 
5. DOS PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, HABILITAÇÃO E 
CONTRATAÇÃO. 
 
5.1 As documentações apresentadas serão analisadas pela Comissão de Licitações, 
observado o atendimento, pelos interessados, dos requisitos do presente edital; 
 
5.2 Será facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase da chamada pública, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
 
6. DA REMUNERAÇÃO. 
 
6.1 As credenciadas receberão da Prefeitura a importância referente aos serviços contratados 
e efetivamente prestados, o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por 
paciente, que respeita o máximo estabelecido no Decreto Municipal nº 11.993 de 29 de maio de 
2018. 
 
6.2 Os recursos orçamentários correrão por conta da dotação orçamentária nº 
02.14.01.33.90.39 – Ficha 1009. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
7.1 O Contrato, constante no Anexo III do presente Edital, será celebrado entre Prefeitura e a 
credenciada para atender à demanda, e vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal 8.666/93. 
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Para que chegue ao conhecimento de todos foi lavrado o presente Edital, que vai publicado na 
forma da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
Prefeitura Municipal de Americana, Secretaria de Administração - Unidade de Suprimentos, 22 de 
Setembro de 2022. 
                                                                      
                                                                                                    

Autorizo a publicação oficial  
 
 
 

______________________________ 
José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 

Secretário Adjunto de Administração.  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO. 
 
Credenciamento de clínicas para prestação de serviços de internação e reabilitação de pacientes 
do sexo Masculino, dependentes químicos (álcool e outras drogas).  
 
2. DESCRIÇÃO. 
 

2.1. A contratada deverá oferecer serviços especializados em tratamento de dependência 
química para pacientes maiores e menores do sexo masculino. 

2.2. A contratada deverá atender aos pacientes com equipe multidisciplinar especificada 
neste termo de referência, com todo acompanhamento necessário para tratamento.  

2.3. As internações serão realizadas de acordo com a solicitação feita pela Secretaria de 
Saúde de Americana, junto a empresa contratada, e de acordo com a necessidade.  

2.4. A contratada deverá estar preparada para realizar a internação no ato da solicitação feita 
pela contratante com equipe qualificada para o atendimento e acolhimento do(s) 
paciente(s).   

2.5. A prestação dos serviços deverá ser realizada em clínica sediada no Município de 
Americana ou a uma distância máxima de 80km (oitenta quilômetros) do paço municipal.  

 
2.6. QUANTITATIVO PARA CONTRATAÇÃO 
 

ITEM PACIENTES SERVIÇOS 
VALOR: 

PACIENTE/MÊS 
VALOR: 

MÁX/MÊS 

VALOR         
MÁXIMO DO 
CONTRATO 

1 10 
Internação para tratamento de paciente 

dependente químico, do sexo Masculino com 
idade superior a 18 (dezoito) anos. 

R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 

2 10 
Internação para tratamento de paciente 

dependente químico, do sexo Masculino com 
idade inferior a 18 (dezoito) anos. 

R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 

            

      TOTAIS R$ 50.000,00 R$ 600.000,00 

 

 
3. CONDIÇÕES DEPAGAMENTO. 
 
3.1. O pagamento ocorrerá, conforme ato normativo 001/11, exclusivamente na primeira 

quinta feira após o 28° (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal.  

3.2. A contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal de prestação dos serviços, 
relatório contendo informações sobre a evolução de cada paciente, bem como a 
identificação dos serviços prestados no período.  

3.3. Entre os dias 1º e 10 de cada mês, a contratada deverá emitir e enviar relatório e planilha 
dos atendimentos realizados ao setor de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, 
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para conferência. Após liberação pela Auditoria, a contratada será autorizada a emitir a 
nota fiscal, enviando-a por e-mail para: mandadosjudiciais@saudeamericana.com.br. 

 
4. DOS RECURSOS HUMANOS. 
 
A contratada, para execução dos serviços, deverá fornecer equipe de profissionais com, no 
mínimo, a seguinte formação: 
 
i. 01 (um) médico psiquiatra– para avaliação, acompanhamento do tratamento, indicação 

de alta e também de medicamentos que devem auxiliar no tratamento dos pacientes; 

ii. 01 (um) psicólogo – para acompanhamento psicológico, orientação e evolução do 
tratamento assim como acompanhamento da família de cada paciente para melhor 
resultado do tratamento; 

iii. 01 (um) enfermeiro - para administração de toda medicação e cuidados de cada paciente; 

iv. 01 (um)  assistente social - com o objetivo de resgatar o dependente químico através de 
medidas para reinserção desse indivíduo no meio social, sendo inserção ao mercado de 
trabalho, inserção familiar ou seja vínculo onde o paciente tenha vida saudável e 
atividades do cotidiano; 

v. Profissionais de limpeza – cuidarão de toda limpeza e higiene da clínica e; 

vi. Profissionais de cozinha – farão todas as refeições e cuidarão da alimentação; 

 
5. DOS VALORES E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
O valor mensal a ser pago à contratada, por paciente, conforme previsto no Decreto Municipal nº 
11.993/18, será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A despesa incidirá na dotação 
orçamentária da Secretaria de Saúde nº: 02.14.01.33.90.39, ficha 1009. 
 
6. PRAZO. 
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado conforme 
previsão contida no artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93. 
 
7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. 
 
7.1. O início dos serviços será formalizado com a emissão da Ordem de Serviço pela 

Secretaria de Saúde. 
 
7.2. A contratada fica obrigada a realizar as internações e atendimentos na quantidade 

prevista no edital e neste contrato, podendo ocorrer acréscimos nos termos da Lei 
Federal 8.666/93. 

 
7.3. A equipe multidisciplinar deverá contar, ao longo de toda a vigência do contrato, com o 

número mínimo de profissionais indicados no item 4 deste termo de referência.  
 
7.4. A Secretaria de Saúde providenciará o transporte do(s) paciente(s) até a clínica 

contratada para internação e, no momento da alta médica, a contratada deverá solicitar 
aos familiares e/ou responsáveis da(s) paciente(s) a remoção. 

 
7.5. A contratada deverá atender pacientes do sexo masculino, sem limite de idade, 

respeitados os limites constantes da tabela do item 2.6 deste Termo de Referência.  

mailto:mandadosjudiciais@saudeamericana.com.br
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7.6. A contratada deverá entregar o laudo/relatório elaborado pelo responsável técnico da 

contratada, e/ou pelo médico psiquiatra das pacientes, com periodicidade mensal, e, 
sempre que for solicitado pela Secretaria de Saúde de Americana. 

 
7.7. A contratada deverá manter atualizado o prontuário médico das pacientes e o arquivo 

médico, pelo prazo de 20 (vinte) anos contados desde o início da vigência do contrato.  
 
7.8. A contratada não poderá utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o(s) paciente(s) para 

fins de experimentação. 
 
7.9. A contratada deverá justificar, por escrito, as razões técnicas que fundamentarem a 

decisão da não realização de qualquer ato profissional que se refere ao tratamento. 
 
7.10. A contratada deverá atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e 

igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços. 
 
7.11. A avaliação da execução do serviço prestado pela contratada será realizada pela 

Secretaria de Saúde de Americana, sem prejuízo da eventual atuação de outros órgãos 
da municipalidade. 

 
7.12. A contratada deverá observância às normas, instruções e orientações da Lei 8.080/90, 

em especial do capítulo II, que trata da participação complementar do Pacto Pela Saúde, 
sem prejuízo da aplicação de toda a legislação vigente. 

 
7.13. A contratada deverá disponibilizar local adequado para atendimento, com estrutura física 

adequada e sem riscos às pacientes, localizado no Município de Americana ou distante 
até 80km (oitenta quilômetros) do Paço Municipal de Americana.  

 

7.14. A contratada, no momento da alta da paciente, deverá informar à Secretaria de Saúde de 
Americana e encaminhá-la a rede CAPS de Americana, com as receitas médicas e 
relatórios para continuidade e manutenção do tratamento. 

 
7.15. A contratada deverá notificar a Prefeitura sobre qualquer alteração em seu endereço, 

razão social, responsabilidade técnica e demais pontos relevantes para o atendimento do 
objeto contratado. 

 
7.16. A contratada deverá providenciar o transporte e acompanhamento das pacientes à rede 

de Saúde local, caso ocorra alguma intercorrência médica durante a internação. 
 
7.17. Em caso de visita às pacientes, a contratada deverá informar a família sobre os dias e 

horários. 
 
7.18. Quando houver necessidade de aplicar medicação, as pacientes deverão passar por 

consulta com médico da contratada e, todo custeio e fornecimento da medicação será de 
responsabilidade da contratada. 

 
7.19. Ocorrendo qualquer imprevisto ou intercorrência médica com as pacientes, a contratada 

deverá comunicar primeiramente aos familiares e responsáveis, passando após, à 
comunicação para a Secretaria de Saúde de Americana. 
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7.20. A unidade de Auditoria da Secretaria de Saúde se resguarda o direito de auditar os 
serviços prestados, fiscalizar a execução dos serviços e prontuários das pacientes a 
qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio. 

 
8. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  
 
Para fins de comprovação da qualificação técnica, a interessada deverá comprovar que:  
 

8.1. Possui, no local da prestação do objeto, licença de funcionamento para o tipo de serviço 
credenciado; 

8.2. Tem, e sua equipe, todos os profissionais identificados no item 4, do Anexo I, deste edital; 

8.3. Tem registro atual e válido no Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Saúde – CNES e;  

8.4. Todos os profissionais de sua equipe, indicados para cumprimento do quanto exigido no 
item 4 o anexo I deste edital, estão devidamente cadastrados em seus respectivos órgãos 
de classe.  

 
  



       Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 
 

9 

Chamada Pública nº 007/2022 
 

ANEXO III 
 
 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AMERICANA E A XXXXX, PARA “PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE 
PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS (ÁLCOOL E DROGAS)”. 

 
 
 
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Brasil, nº 85, nesta 
cidade, inscrito no CNPJ sob número 45.781.176/0001-66, neste ato representada, nos termo do 
Decreto Municipal 12.918/2022 pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde, (...QUALIFICAÇÃO...) 
doravante denominada simplesmente "PREFEITURA" e, de outro lado a XXX, com sede a Rua 
XXX, nº XX, na cidade de XXX, inscrito no CNPJ (MF) sob número XXXXX, Inscrição Estadual 
XXXXXX, neste ato representado pelo Sr. XXXXX, (cargo ocupado), portador do R.G. nº XXXX, 
inscrito no CPF sob nº XXXX, residente e domiciliado à Rua XXXX, nº XXX, Bairro XXXXX, na 
cidade de XXXXX, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", tem entre si, como 
justo e acertado, o presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições 
seguintes:  
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 
Por meio do Procedimento Administrativo de Inexigibilidade de Licitação - Chamada Pública nº 
007/2022 - nos ternos do artigo 25, “caput” da Lei Federal n.º 8.666/93, a PREFEITURA ajusta 
com a CONTRATADA a prestação de serviços de internação e reabilitação de pacientes 
dependentes químicos (álcool e drogas) do sexo Masculino, maiores, ou menores de dezoito 
anos, de acordo com a sua proposta, nas quantidades previstas no quadro a seguir.  
 

ITEM PACIENTES SERVIÇOS 
VALOR: 

PACIENTE/MÊS 
VALOR: 

MÁX/MÊS 

VALOR         
MÁXIMO DO 
CONTRATO 

1 10 
Internação para tratamento de paciente 

dependente químico, do sexo Masculino com 
idade superior a 18 (dezoito) anos. 

R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 

2 10 
Internação para tratamento de paciente 

dependente químico, do sexo Masculino com 
idade inferior a 18 (dezoito) anos. 

R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 

            

      TOTAIS R$ 50.000,00 R$ 600.000,00 

 

1.1. Os serviços compreendem o atendimento de até oito (oito) pacientes 
concomitantemente, no período de vigência, para cada faixa etária, conforme quadro 
supra.  

1.2. Os serviços ora contratados referem-se a uma base territorial populacional, conforme 
Plano de Saúde da PREFEITURA e serão ofertados com base nas indicações técnicas 
do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda 
e a disponibilidade de recursos financeiros da Secretaria de Saúde. 
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1.3. A CONTRATADA deverá contar com equipe multidisciplinar composta, no mínimo, de 
profissionais das áreas a seguir relacionadas, os quais devem comprovar experiência 
no tratamento de dependentes químicos de drogas lícitas e ilícitas: 

i. 01 (um) médico psiquiatra– para avaliação, acompanhamento do tratamento, indicação 
de alta e também de medicamentos que devem auxiliar no tratamento dos pacientes; 

ii. 01 (um) psicólogo – para acompanhamento psicológico, orientação e evolução do 
tratamento assim como acompanhamento da família de cada paciente para melhor 
resultado do tratamento; 

iii. 01 (um) enfermeiro - para administração de toda medicação e cuidados de cada 
paciente; 

iv. 01 (um) assistente social - com o objetivo de resgatar o dependente químico através de 
medidas para reinserção desse indivíduo no meio social, sendo inserção ao mercado 
de trabalho, inserção familiar, ou seja, vínculo onde o paciente tenha vida saudável e 
atividades do cotidiano; 

v. Profissionais de limpeza – cuidarão de toda limpeza e higiene da clínica e; 

vi. Profissionais de cozinha – farão todas as refeições e cuidarão da alimentação; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

2.1. Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por profissionais do 
estabelecimento da CONTRATADA. 

2.2. Para os efeitos deste contrato consideram-se profissionais do próprio estabelecimento 
CONTRATADO: 

a. O membro do seu corpo clínico e de profissionais; 

b. O profissional que tenha vínculo de emprego com a CONTRATADA; 

c. O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente presta serviços 
CONTRATADA ou se por este autorizado. 

d. O profissional que, não estando incluindo nas categorias referidas nos itens a, b e c, 
seja admitido pela CONTRATADA nas suas instalações para prestar serviços. 

2.3. Equipara-se ao profissional autônomo, definido nos itens c e d, a empresa, o grupo, a 
sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça atividades na área de saúde. 

2.4. A CONTRATADA deverá ter projeto terapêutico específico e individual para cada tipo 
de atenção. 

2.5. A CONTRATADA deverá possuir Alvará de Funcionamento para a atividade objeto 
deste contrato, expedido pela Secretaria de Saúde do Município de sua sede, ter o 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES e os serviços serão 
executados sob a responsabilidade do(a)_________. 

2.6. A contratada deverá notificar a Prefeitura sobre qualquer alteração em seu endereço, 
razão social, responsabilidade técnica e demais pontos relevantes para o atendimento 
do objeto contratado. 

2.7. Ocorrendo qualquer as hipóteses previstas no item 2.5. caberá à Secretaria Municipal 
de Saúde avaliar a viabilidade de continuidade da relação contratual.  
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
Nos termos deste contrato, do edital da chamada pública nº 007/2022 e da proposta apresentada, 
a CONTRATADA se obriga a: 

i. observar o início dos serviços, que deverá ocorrer mediante Ordem de Serviço a ser 
emitida pela Secretaria de Saúde, e atender aos pacientes do sexo Masculino, 
conforme faixas etárias indicadas no quadro constante da cláusula primeira deste 
contrato; 

ii. disponibilizar local para atendimento, com estrutura física adequada e sem riscos às 
pacientes, localizado no Município de Americana ou distante até 80km (oitenta 
quilômetros) do Paço Municipal de Americana; 

iii. realizar as internações e atendimentos na quantidade prevista na cláusula primeira 
deste contrato, podendo ocorrer acréscimos nos termos da Lei Federal 8.666/93; 

iv. manter, ao longo e todo o período de vigência do contrato, minimamente, a equipe 
descrita no item 1.3 deste contrato; 

v. fornecer todos os materiais e insumos para a prestação dos serviços, bem como 
alimentação, medicação e transporte dos pacientes, observados os limites 
estabelecidos no Termo de Referência anexo ao edital do Chamada Pública n° 
007/2022; 

a. a Secretaria de Saúde providenciará o transporte do(s) paciente(s) até a clínica 
contratada para internação e, no momento da alta médica, a contratada deverá 
solicitar aos familiares e/ou responsáveis do(s) paciente(s) a remoção; 

b. o transporte da paciente, quando necessário, deverá ser realizado com veículo e 
com equipe da CONTRATADA, a saber: um(a) enfermeiro(a), um(a) técnico(a) de 
enfermagem e motorista; 

vi. manter atualizado o prontuário médico das pacientes e o arquivo médico, pelo prazo 
de 20 (vinte) anos contados desde o início da vigência do contrato;   

vii. não utilizar nem permitir que terceiros utilizem os pacientes para fins de 
experimentação; 

viii. atender aos pacientes com dignidade, respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo a qualidade na prestação de serviços; 

ix. afixar em local visível sua condição de entidade integrante do Sistema Único de 
Saúde; 

x. disponibilizar para a CONTRATANTE, laudo/relatório elaborado pelo responsável 
técnico da contratada, e/ou pelo médico psiquiatra dos pacientes, com periodicidade 
mensal, e, sempre que for solicitado pela Secretaria de Saúde de Americana; 

xi. admitir em suas dependências apenas atos profissionais que respeitem as exigências 
contidas no código profissional das respectivas áreas de atuação; 

xii. justificar e esclarecer à paciente ou seu representante, por escrito, as razões técnicas 
quando houver a decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste 
contrato; 

xiii. providenciar o transporte e acompanhamento dos pacientes à rede de Saúde local, 
caso ocorra alguma intercorrência médica durante a internação, observada a previsão 
constante do item v.”a” desta cláusula; 

xiv. esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos; 
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xv. manter suas instalações em perfeito estado de conservação, higiene e funcionamento; 

xvi. cumprir normas, instruções e orientações da Lei 8.080/90, em especial capítulo II da 
participação complementar, do Pacto Pela Saúde e legislação vigente; 

xvii. quando houver necessidade de aplicar medicação, os pacientes deverão passar por 
consulta com médico da contratada e, todo custeio e fornecimento da medicação será 
de responsabilidade da contratada; 

xviii. ocorrendo qualquer imprevisto ou intercorrência médica com os pacientes, a 
CONTRATADA deverá comunicar primeiramente aos familiares e responsáveis, 
passando após, à comunicação para a Secretaria de Saúde de Americana; 

xix. não cobrar, do paciente, de seus familiares ou acompanhantes, qualquer 
complementação dos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste 
contrato; 

xx. no momento da alta do paciente, deverá informar à Secretaria de Saúde de Americana 
e encaminhá-lo a rede CAPS de Americana, com as receitas médicas e relatórios para 
continuidade e manutenção do tratamento; 

xxi. responder por cobrança indevida, feita ao paciente ou seu representante, por 
profissional,, empregado ou preposto, em razão da execução deste contrato; 

xxii. assegurar ao paciente o direito de receber correspondências sem violação e usar o 
telefone; 

xxiii. em caso de visita aos pacientes, informar a família sobre os dias e horários; 

xxiv. não possuir espaços restritivos ou punitivos; 

xxv. não utilizar-se de ECT-Eletroconvulsoterapia e; 

xxvi. não efetuar a contenção física, salvo nos casos de prescrição médica com a 
respectiva justificativa, conforme resoluções do Conselho Federal de Medicina nº 
1.407/94 e 1.598/00.  

  
 

CLÁUSULA QUARTA: DAS NORMAS GERAIS. 
 

4.1. O encaminhamento do paciente para internação será de responsabilidade da 
Secretaria de Saúde de Americana, que o fará por meio de guia ou e-mail. 

4.2. A CONTRATADA deverá estar preparada para realizar as internações assim que 
necessário e possuir equipe qualificada para o atendimento e acolhimento do paciente, 
conforme indicação contida no item 1.3 deste contrato. 

4.3. As internações e atendimentos serão acompanhados e supervisionados pela 
Secretaria de Saúde e/ou por outros órgãos da CONTRATANTE, sempre que 
necessário; 

4.4. A CONTRATADA deverá atender às normas estabelecidas na RDC/ANVISA nº 101, 
de 30/05/2001. 

4.5. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal 
para execução deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 
obrigação em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Prefeitura Municipal 
de Americana, e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em 
vínculo empregatício, nem exclusividade de colaboração entre a Prefeitura e a 
Contratada. 
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CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA. 
 
5.1. A CONTRATADA é responsável pela indenização de eventuais danos causados às 

pacientes, aos órgãos do SUS e a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ação ou 
omissão voluntária, ou a negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus 
empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado a CONTRATADA o 
direito de regresso. 

 
5.2. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos 

competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos 
termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos e demais 
normas aplicáveis à espécie. 

 
5.3. A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos 

causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 
14, da Lei 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
 

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR DO CONTRATO 
 

6.1. Fica estabelecido em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por paciente, o valor 
mensal a ser pago à CONTRATADA, o que respeita o preço máximo estabelecido no 
Decreto Municipal nº 11.993 de 29 de maio de 2018. 

6.2. Caso o período de internação corresponda a períodos fracionados, o valor devido será 
calculado pelo número de dias utilizados. 

6.3. A CONTRATADA será remunerada desde que cumpra a obrigação com os recursos 
financeiros previstos na dotação orçamentária nº 02.14.01.33.90.39, ficha nº 1009, 
pertencente à Secretaria de Saúde. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO PRAZO. 

 
7.1. DO PAGAMENTO. 
 
O pagamento será efetuado da seguinte forma: 
 

7.1.1. A CONTRATADA deverá, todo dia 1º da cada mês, emitir Nota Fiscal dos serviços 
prestados no mês anterior e enviar ao setor de Compras da Saúde, por e-mail, correio 
ou pessoalmente na Unidade. 

7.1.2. A PREFEITURA, por sua vez, revisará e processará a fatura e documentos recebidos 
da CONTRATADA, para depois encaminhá-los à Unidade responsável pelo pagamento, 
observando, para tanto, as diretrizes e normas emanadas da própria Secretaria da 
Saúde, nos termos das respectivas competências e atribuições legais. 

7.1.3. Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de 
pagamento, será entregue à CONTRATADA recibo assinado e rubricado pelo servidor 
da PREFEITURA, com aposição do respectivo carimbo funcional. 

7.1.4. As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de 
avaliação e controle da Unidade de Auditoria e Avaliação. 
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7.1.5. As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados ou pela conferência 
técnica e administrativa serão devolvidas à CONTRATADA para as correções cabíveis, 
devendo ser reapresentadas no prazo estabelecido pela Unidade de Auditoria e 
Avaliação. O documento reapresentado será acompanhado do correspondente 
documento original devidamente inutilizado por meio de carimbo, quando cabível; 

7.1.6. A Prefeitura Municipal de Americana se compromete a realizar o pagamento à 
CONTRATADA exclusivamente na quinta-feira após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido 
do aceite da Nota Fiscal, correspondente aos serviços contratados e efetivamente 
prestados. 

7.1.7. O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% 
(três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso 
até o do efetivo pagamento.  

 
 
7.2. DO REAJUSTE DE PREÇOS. 
 
Só haverá reajuste de preços se assim permitir a Legislação Federal e, após decorrido o período 
de 12 meses da data da proposta. O índice adotado, na hipótese de reajuste será o IPCA/IBGE. 
 
 
7.3. DO PRAZO DO CONTRATO. 
 

7.3.1 O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do 
artigo 57, II da Lei Federal 8.666/93, mediante a celebração de termo aditivo. 

7.3.2 A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao 
presente, respeitado o prazo de vigência do contrato, estipulado no “caput”, fica 
condicionada à aprovação das dotações próprias para as referidas despesas no 
orçamento da Secretaria da Saúde. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO. 

 

8.1. A execução deste contrato, e dos serviços, será avaliada pela Unidade de Auditoria e 
Avaliação da Secretaria da Saúde, mediante procedimentos de supervisão indireta ou 
local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas 
neste contrato, à verificação do movimento dos atendimentos e de quaisquer outros 
dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados, utilizando-se, 
ainda, do serviço de Ouvidoria como instrumento complementar. 

8.2. Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá, em casos específicos, 
ser realizada auditoria especializada. 

8.3. Periodicamente, a PREFEITURA vistoriará as instalações da CONTRATADA para 
verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas da CONTRATADA, 
comprovadas por ocasião da assinatura deste contrato. 

8.4. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa da CONTRATADA poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a 
revisão das condições ora estipuladas. 

8.5. A fiscalização exercida pela PREFEITURA sobre os serviços ora contratados não 
eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante a PREFEITURA, ou 
para com as pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
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contrato. 

8.6. A CONTRATADA facilitará à PREFEITURA o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados pelos servidores da PREFEITURA  designados para tal fim. 

8.7. Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos 
termos das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e o 
direito à interposição de recurso. 

 
CLÁUSULA NONA: DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. 

 
9.1. A Contratada se obriga, sem prejuízo das demais condições previstas neste contrato 

a:  

a. recolher todos os tributos, quer municipais, estaduais e federais, que incidam ou 
venham a incidir sobre a contratação ora ajustada e; 

b. manter e comprovar, juntamente com a apresentação de todas as notas fiscais, 
bem como quando a administração solicitar, durante toda a execução do contrato, 
as obrigações de habilitação e qualificação exigidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO. 

 
O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço unitário. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES E DA MULTA. 
 
11.1. A inobservância pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste 

contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará 
a PREFEITURA, garantida prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções 
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, combinado com o 
disposto no parágrafo segundo do artigo 7º da portaria do Ministério da Saúde n.º 
1.286/93, ou seja: 

a. Advertência; 

b. Multa de 20% (dez por cento) sobre o valor médio anual, assim considerado, o 
valor total da última fatura, multiplicado por 12 vezes; 

c. Suspensão temporária dos serviços e/ou procedimentos; 

d. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde 
que ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção mencionada no item “d” desta cláusula. 

11.2. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato 
que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em 
que ele ocorreu e dela será notificada a CONTRATADA. 

11.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com a alínea “b”. 
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11.4. A suspensão temporária dos serviços será determinada até que a CONTRATADA 
corrija a omissão ou a irregularidade específica, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias. 

11.5. Da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para 
interpor recurso dirigido ao Prefeito Municipal. 

11.6. O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e o 
respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos pela PREFEITURA à 
CONTRATADA ou cobrados judicialmente, garantindo a esse pleno direito de defesa 
em processo regular. 

11.7. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula, não ilidirá o direito 
de a PREFEITURA exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da 
penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, 
independentemente das responsabilidades criminal, e/ou ética, do autor do fato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO. 

 
12.1. O contrato poderá ser rescindido pela PREFEITURA, no todo ou em parte, de pleno 

direito, em qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades, 
independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, quando se verificar: 

 

i. descumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

ii. cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

iii. paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura 
Municipal; 

iv. subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com 
outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial, deste instrumento, sem 
expressa anuência da Prefeitura; 

v. decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

vi. descumprimento à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, que rege as 
licitações; 

vii. rescisão contratual obedecerá as disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais n.º 
8.883/94 e 9.648/98. 

12.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da PREFEITURA, em caso de rescisão 
administrativa prevista no parágrafo primeiro do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
alterada pela Lei Federal n.º 8.883/94. 

12.3. Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder 
causar prejuízo à população, será observado o prazo de 90 (noventa) dias para 
ocorrer a rescisão.  

i. Se, na hipótese do item 12.3. a CONTRATADA negligenciar a prestação dos 
serviços contratados, a multa poderá ser duplicada; 

12.4. Poderá, a CONTRATADA, rescindir o presente contrato no caso de descumprimento 
pela PREFEITURA de suas obrigações aqui previstas, em especial, no caso de atraso 
superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos por ela devidos.  

i. Caberá à CONTRATADA notificar a PREFEITURA, formalizando a rescisão e 
motivando-a devidamente, informando do fim da prestação dos serviços 
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contratados no prazo de 90 (noventa) dias a partir do recebimento da notificação. 

12.5. Em caso de rescisão do presente contrato por parte da PREFEITURA não caberá à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo na hipótese do artigo 79, 
parágrafo segundo, da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada pelas Leis Federais n.º 
8.883/94 e 9.648/98. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS PROCESSUAIS. 
 

13.1. Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou de sua rescisão, 
praticados pela PREFEITURA, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação do ato. 

 
13.2. Da decisão da Autoridade Superior que rescindir o presente contrato cabe, 

inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação do ato. 

 
13.3. Sobre o pedido de reconsideração formulado nos termos do item 13.3., a Autoridade 

Superior deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias e poderá, ao recebê-lo, 
atribuir-lhe eficácia suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de 
interesse público. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ALTERAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO. 
 
14.1. Este contrato poderá ser alterado, obedecidos os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
14.2. Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da 

legislação referente à licitação e contratos administrativos. 
 
14.3. Só será permitida a subcontratação parcial do presente ajuste, desde que, sejam 

cumpridos os requisitos prévios de habilitação pela subcontratada, justificadas pela 
Contratada os motivos ensejadores e mediante autorização expressa da 
PREFEITURA. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO. 
 
15.1. Faz parte integrante deste instrumento, o Procedimento Administrativo n.º 4.265/2022 

e especialmente a íntegra da proposta da contratada; 
 
15.2. Este contrato é regido pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  DO FORO. 
 
Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de Americana, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja, para solucionar questões oriundas do presente contrato não resolvidas 
administrativamente. 
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Por estarem de pleno e perfeito acordo, foi lavrado o presente instrumento, em 4 (quatro) vias de 
igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e na presença das testemunhas de rol abaixo. 
 
 

Prefeitura Municipal de Americana, aos ____ de___________ de 2022. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(...NOME...) 

Secretário Municipal de Saúde. 
 
 

CONTRATADA 
 
 
Testemunhas:   
 
1 .    
 
 2 . 
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ANEXO IV 
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA. 

 
 
Este formulário poderá ser transformado em Proposta Financeira, desde que seja preenchido, 
assinado e colocado em envelope, conforme autoriza o Edital. 
 

RAZÃO SOCIAL: 
 
 

ENDEREÇO:                                                                                      CEP: 

CIDADE:                                                                                             INSCRIÇÃO: 

CNPJ:                                                                                                 E.MAIL: 

FONE:  

 
 
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 007/2022 
PROCESSO Nº. 6.836/2022 
 
 

ITEM PACIENTES SERVIÇOS 
VALOR: 

PACIENTE/MÊS 
VALOR: 

MÁX/MÊS 

VALOR         
MÁXIMO DO 
CONTRATO 

1 10 
Internação para tratamento de paciente 

dependente químico, do sexo Masculino com 
idade superior a 18 (dezoito) anos. 

R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 

2 10 
Internação para tratamento de paciente 

dependente químico, do sexo Masculino com 
idade inferior a 18 (dezoito) anos. 

R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 R$ 300.000,00 

            

      TOTAIS R$ 50.000,00 R$ 600.000,00 

 
 

 
 

___________________ 
Representante Legal 

RG /CPF: 
 
 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:  
 
NOME ____________________________________________________________________ 
CARGO ___________________________________________________________________ 
RG Nº _____________________________________________________________________ 
CPF  Nº____________________________________________________________________ 
ENDEREÇO _________________________________________________ 
 
 


