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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n.º 02/2020 
 

 

TORNA PÚBLICO O CREDENCIAMENTO COM A 

INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM 

CARÁTER EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAIS POR 

TEMPO DETERMINADO, PARA AMPLIAÇÃO IMEDIATA 

DAS EQUIPES DE SAÚDE E DEMAIS PROFISSIONAIS, 

DE FORMA A ATUAR DE MANEIRA CÉLERE NO 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 

(NOVO CORONAVÍRUS). 

 
 
A Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.629/0001-55, com 
sede nesta cidade de Olinda Nova do Maranhão, à Av. Vitorino Freire, sn, Centro, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a Chamada Pública para o CREDENCIAMENTO PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAIS POR TEMPO 
DETERMINADO, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO PARA AMPLIAÇÃO IMEDIATA DAS EQUIPES DE SAÚDE E DEMAIS PROFISSIONAIS, DE FORMA A 
ATUAR DE MANEIRA CÉLERE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA 
PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS)., em regime de execução indireta, para prestação de 
serviço, objeto deste credenciamento, na forma e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e em 
conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21.06.93, com as modificações introduzidas pelas Leis n.º 8.883, de 
08.06.94, e 9.648, de 27.05.98, inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, Lei Municipal N.º 274 DE 18 
DE MAIO DE 2020 e legislação complementar vigente e demais normas aplicáveis à espécie, para 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público para AMPLIAÇÃO IMEDIATA das 
equipes de saúde nas Unidades Públicas Municipal, em razão da falta de recursos humanos para atender as 
ações necessárias ao controle da pandemia do SARS-CoV2 CORONAVÍRUS COVID19 e das síndromes gripais 
em atual estado de calamidade pública declarada através do Decreto nº 107 de 06 de maio de 2020. 
 
1. ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES 

 
1.1 - Os documentos dos interessados exigidos neste procedimento deverão ser entregues, à Av. Vitorino 
Freire, sn, Centro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de 
Olinda Nova do Maranhão/MA, o edital poderá ser solicitado através do email: 
adm_financastributos@hotmail.com. O credenciamento acontecerá no período de 25 de maio de 2020 a 28 
de maio de 2020. 

 
1.2 – O credenciamento ficará aberto permanentemente, até que finde o fato emergencial gerador do 
presente credendiamento, para garantir a ampla abrangência dos prestadores de serviços, no atendimento 
do interesse municipal, com fulcro no Decreto nº 107 de 06 de maio de 2020, que dispõe sobre o estado 
de calamidade pública no âmbito do Município de Olinda Nova do Maranhão. 
 
2 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
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2.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar o ato convocatório deste credenciamento, devendo protocolizar 
o pedido no setor de protocolo, situado no prédio sede da Prefeitura Municipal - cabendo a Comissão 
Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de até 3 (três) dias úteis. 

 
2.1.1   - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova abertura de 
credenciamento. 

 
2.1.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o profissional 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a análise das documentações, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

 
2.1.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de se credenciar. 

 
 
 
3 - DO OBJETO  

 
3.1. O presente edital tem como objeto o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM 
CARÁTER EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDIMENTO DE 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA AMPLIAÇÃO IMEDIATA DAS 
EQUIPES DE SAÚDE E DEMAIS PROFISSIONAIS, DE FORMA A ATUAR DE MANEIRA CÉLERE NO 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 
(NOVO CORONAVÍRUS). 

 
3.2.  Considerando a natureza temporária, eventual e autônoma da prestação de serviços, não haverá 
qualquer tipo de víncuo empregatício entre o Credenciado e o Município de Olinda Nova do Maranhão, 
através da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
3.3 - Dos valores a serem pagos aos credenciados serão descontados IR-Imposto de Renda e ISS- 
Imposto Sobre Serviços. 

 
3.4 - As despesas com alimentação, transporte, remuneração e impostos incidentes sobre os serviços, 
serão de responsabilidade dos profissionais credenciados. 

 
4 - DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1 - Poderão participar do presente credenciamento, pessoas físicas, que não tenham sofrido penalidade 
de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as condições 
fixadas neste edital e anexos, e que aceitem as normas estabelecidas pelo Município através da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

4.2 - O candidato aprovado será contratado, se atendidas às seguintes exigências: 
a) Ter sido classificado no processo seletivo, na forma estabelecida neste Edital; 
b) Ter nacionalidade brasileira ou documento que comprove ser naturalizado; 
c) Gozar dos direitos políticos; 
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) Preencher os requisitos mínimos exigidos para a função (escolaridade), apresentando certificado de 

conclusão de nível superior emitido por instituição oficial de ensino reconhecida pelo MEC, e 
especialização na área de atuação; 

g) Ter aptidão física e mental para o desempenho da função, comprovada por atestado médico; 
h) Apresentar cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) da Receita Federal; 
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i) Apresentar cópia do documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura; 
j) Apresentar declaração firmada pelo candidato de não haver sofrido, no exercício profissional ou de 

qualquer função pública, penalidade disciplinar por prática de atos desabonadores ou condenação 
por crime ou contravenção. 

k) Não fazer parte do grupo listado no item 05 deste Edital (DAS VEDAÇÕES). 
 
4.3 - A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem impedirá a contratação 
do candidato. 
 
 

5. DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
5.1 Tendo em vista que o presente credenciamento, tem como objetivo a contratação de profissionais 
atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus, fica vedada a 
participação de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao novo 
Coronavirus (COVID-19), conforme lista abaixo: 
I – Não possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
II – Diabetes insulino-dependente; 
III – Insuficiência renal crônica; 
IV - Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose 
ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose; 
V – Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa; 
VI – Imuno deprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de imunossupressores, 
conforme regulamentação a ser expedida pela SOST/SEDE; 
VII – Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; 
VIII – Cirrose ou insuficiência hepática; 
IX - Gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano de idade; 
X - Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de diagnóstico 
de infecção por Coronavírus (COVID-19). 
 

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 
6.1  - Os participantes deverão apresentar a seguinte documentação: 
 

a)  Certificado de conclusão do curso de habilitação profissional; 
b)  Registro no Conselho Regional da Classe (Nível Superior); 
c)  Currículo; 
d)  Título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 
e)   Prova de quitação com o Serviço Militar, para interessado do sexo masculino; 
f)  Comprovante de endereço atualizado; 
g)   CPF e Carteira de Identidade; 
h) Preenchimento de Ficha Cadastral, conforme modelo constante do Anexo II. 

 
6.2 - Toda documentação deverá ser apresentada em cópias autenticadas por membro da 
Comissão Permanente de Licitação ou em Cartório. 

 
6.3 - Não será credenciado o prestador de serviços que deixar de apresentar os documentos acima, ou 
apresentá-los em desacordo com o presente Edital. 

 
6.4 - Toda documentação mencionada deverá ser entregue dentro de um envelope lacrado, devidamente 
identificado externamente, na Sede da Administração Municipal, dentro do prazo estabelecido no item 1 
deste Edital, com os seguintes dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO 
MARANHÃO CREDENCIAMENTO Nº 02/2020 
PESSOA FÍSICA:  
ENDEREÇO: 
CIDADE: 
CEP: 

 
ESPECIALIDADE PRETENDIDA: 

 
 

6.5 - O candidato será responsável pela exatidão das informações contidas no seu currículo. Qualquer 
informação falsa prestada ou informação não comprovada geram a eliminação e afastamento do candidato 
no processo. 
 
6.6. Só serão pontuados os cursos e experiências profissionais que tiveram correlação com a função para a 
qual o candidato concorre. 
 
6.7. O profissional interessado somente poderá se credenciar para uma função. 
 
6.8. A comprovação da Graduação para os candidatos às funções de nível superior deverá ser efetuada 
mediante a apresentação de Diploma ou de Declaração de Conclusão de Curso emitidos por Instituição 
de Ensino reconhecida pela Autoridade Pública, e os candidatos à função de nível médio devem comprovar a 
conclusão do Ensino Médio, emitida, igualmente, por Instituição reconhecida. 
 
 

7 - DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 
 
7.1 - Os proponentes ao responderem ao Credenciamento, concordam integralmente com os termos deste 
Edital e seus Anexos I a IV e deveram declarar sua concordância expressamente, conforme modelo 
constante do Anexo III deste Edital. 
 
8. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 
8.1. Os critérios de avaliação e aprovação do presente Credenciameento acontecerá mediante Avaliação de 
Títulos e Experiência Profissional. 
8.2 A valoração da Avaliação de Títulos (Formação Acadêmica) e Experiência Profissional serão pontuadas 
conforme a Tabela abaixo: 
 
CARGOS NÍVEL SUPERIOR: ENFERMEIRO 
ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE DE 

ANOS 
PONTUAÇÃO 

Formação acadêmica  10 pontos 
Experiência Profissional  Acima de 1 até 2 2 
 Acima de 4 até 5 3 
 Acima de 6 anos 5 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

 10 pontos 

SOMATÓRIA TOTAL ENTRE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (Formação Acadêmica) e 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

20 pontos 

 
CARGO: Ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e registro no órgão de classe. 
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ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE DE 
ANOS 

PONTUAÇÃO 

Formação acadêmica   10 Pontos  
Experiência Profissional  Acima de 1 até 3 2 
 Acima de 4 até 5 3 
 Acima de 6 anos 5 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

 10 pontos 

SOMATÓRIA TOTAL ENTRE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
(Formação Acadêmica) e EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 20 pontos 

 
CARGO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de Portaria 
e Cozinheira 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE DE 

ANOS 
PONTUAÇÃO 

Experiência profissional comprovada na função 
correspondente. 

Acima de 1 até 3 2 Pontos  
Acima de 4 até 5 3 
Acima de 6 anos 5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 10 pontos 
 
CARGO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Motorista Categoria D 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE DE 

ANOS 
PONTUAÇÃO 

Experiência profissional comprovada na função 
correspondente. 

Acima de 1 até 3 2 Pontos  
Acima de 4 até 5 3 
Acima de 6 anos 5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 10 pontos 
 
CARGO Agente Comunitário de Saúde/ACS: Ensino Médio completo e residir na área da comunidade em que 
atuar, conforme Lei nº 11.350/2006 
 
ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE DE 

ANOS 
PONTUAÇÃO 

Experiência profissional comprovada na função 
correspondente. 

Acima de 1 até 3 2 Pontos  
Acima de 4 até 5 3 
Acima de 6 anos 5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 10 pontos 
 
 
9. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL:  
9.1 O Resultado Final deste Credenciamento será aferido pelo somatório dos pontos obtidos na Avaliação de 
Títulos e/ou Experiência Profissional. 
9.2 A classificação geral dar-se-á na ordem decrescente da pontuação final de todos (as) os (as) candidatos 
(as). 
9.3 Havendo empate na totalização dos pontos, serão aplicados os seguintes critérios: 

4.3.1 Maior pontuação na Avaliação dos Títulos; 
4.3.2 Maior pontuação no tempo de Experiência Profissional; 
6.3.3 Maior idade. 

9.4 O resultado deste Credenciamento será divulgado em 29/05/2020 no mural da Prefeitura Municipal. 
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10. DA CONVOCAÇÃO 
10.1. A convocação oficial do(a) candidato(a) para o processo de contratação dar-se-á por meio de 
publicação no Mural da Prefeitura Municipal, e também por qualquer meio hábil de comunicação (e-mail ou 
telefone), de acordo com o informado pelo(a) candidato(a) no cadastro do ato da inscrição para a sua 
localização. 
10.2. A convocação observará a listagem e classificação dos (as) candidatos. 
10.3 A convocação para admissão dos(as) candidatos(as) aprovados obedecerá, rigorosamente, a ordem de 
classificação, não gerando a aprovação qualquer direito à contratação. 
 
10.4 A Comissão Técnica de Seleção da Chamada Pública será responsável pela seleção dos profissionais que 
atendam aos requisitos técnicos e administrativos exigidos neste instrumento convocatório, mediante 
análise de currículos, sendo esta etapa eliminatória. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
11.1 A contratação do(a) candidato(a) fica condicionada à apresentação e entrega das documentações 
comprobatória indicada na Avaliação de Títulos e Experiência Profissional necessárias à Secretaria Municipal 
de Saúde. 
11.2 Todos os documentos comprobatórios deverão ser apresentados em CÓPIAS frente e verso, que poderá 
ser feita pela própria Secretaria de Saúde, no ato de averiguação da autencidade do documento original; 
11.3 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos 
apresentados, o(a) candidato(a) terá anulada a respectiva participação e será excluído do Credenciamento; 
11.4 O (a) candidato (a) aprovado(a), convocado pela Prefeitura Municipal, deverá, obrigatoriamente, 
submeter-se à exame admissional, que avaliará sua aptidão física e mentalmente para o exercício das 
atribuições do cargo. 
11.5 O (a) candidato (a) também será excluído (a) do Processo Seletivo Simplificado, quando, no ato da 
análise de documentação para contratação: 
a) não atender aos requisitos necessários para o cargo (ANEXO I); 
b) não apresentar a documentação comprobatória indicada na Avaliação de Títulos e Experiência Profissional; 
c) não apresentar a documentação solicitada para admissão; 
11.6 Os classificados serão convocados conforme a necessidade e a conveniência da Administração para 
assinar o contrato de prestação de serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação, 
conforme minuta constante do Anexo V, que integra este Edital. 
 
11.7 O credenciamento se efetivará após a assinatura do termo contratual. 
 
 
12 - RECURSOS 
 
12.1 - Os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação/Secretaria Municipal de Saúde, são 
susceptíveis de recursos pelos  profissionais no  prazo  máximo  de  05  dias  úteis  a  contar  da  data  de  
divulgação  da classificação, na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.2 - Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente fundamentada e subscrita pelo 
concorrente ou por seu representante legal. 
 
12.3 - Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 
 
a) Serem digitados e devidamente fundamentados; 
 
b) Serem assinados pelo Recorrente ou por Procurador, que deverá juntar o instrumento original de 
procuração. 
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12.4 - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
 
12.5 - O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
 
13 - DO PRAZO DO CREDENCIAMENTO 
 
13.1 - O prazo para início da prestação de serviços será imediatamente à assinatura do contrato. 
 
13.2 - O contrato terá vigência de 6 (seis) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado de conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, via termo aditivo, conforme 
oportunidade e conveniência da Administração Pública, podendo ser rescindido de forma unilateral a 
qualquer tempo, a critério da Administração pública. 
 
 
14 – DO PAGAMENTO 
 
14.1 – A Secretaria Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão deverá emitir e registrar em sua 
Unidade Financeira e Contábil o empenho dos recursos financeiros para cobrir os pagamentos da 
prestação de serviços. 
 
14.2 – A Secretaria Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão pagará aos profissionais credenciados, 
mediante apresentação de RPA, os valores líquidos que lhes forem devidos, deduzidos, se for o caso, as 
multas que se tornaram devidas. 
 
15 – DA ATUALIZAÇÃO  FINACEIRA E DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
15.1 – Os preços mensais serão fixos e irreajustáveis. 
 
15.1.1 – Após os primeiros 06 (seis) meses, em caso de prorrogação, os preços mensais  poderão ser  
reajustados,  em  conformidade  com  a  legislação  vigente,  com  a aplicação do Índice Geral de Preços do 
Mercado – IGPM, acumulado no período. 
 
16 – DA RESPONSABILIDADE 
 
16.1 – Serão de responsabilidade do(a) CONTRATADO(A): 
16.1.1 – Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento, realizando os serviços na sua 
especialidade. 
 
16.1.2 – O (A) CONTRATADO (A) deverá tomar os cuidados necessários à perfeita execução do contrato. 
 
16.1.3 – As despesas com alimentação, transporte, remuneração e impostos incidentes sobre os serviços,  
serão  de  responsabilidade  dos  profissioanais  credenciados. 
 
16.1.4 – Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Olinda Nova do Maranhão – Fundo 
Municipal de Saúde devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 
 
16.1.5 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 
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16.1.6 – Os serviços serão prestados nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal de Olinda Nova do 
Maranhão. 
 
16.1.7 – Apresentar, mensalmente, Recibo de Profissional Autônomo. 
 
16.1.8 – Arcar com o pagamento do IR-Imposto de Renda e ISS – Imposto Sobre Serviços, cujos valores 
serão descontados pelo Município, no momento do pagamento. 
 
16.2 – Serão de responsabilidade da CONTRATANTE: 
 
16.2.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme 
especificações constantes do presente edital. 
 
16.2.2 – Realizar o pagamento conforme constante deste edital. 
 
16.2.3 – Notificar o(a) contratado(a) da ocorrência de qualquer descumprimento dos termos deste 
edital e respectivo contrato. 
 
16.2.4 – Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos e de conformidade com o número de consultas 
realizadas, contra a apresentação de Recibo de Profissional Autônomo, através de crédito em conta. 
 
16.2.5 – Dos valores a serem pagos serão descontados IR-Imposto de Renda e ISS – Imposto Sobre 
Serviços. 
 
17 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1 – A fiscalização dos serviços será do Município através da Secretaria Municipal de Saúde, ou de quem 
esta determinar. 
 
17.2   –   A   existência   da   fiscalização   não   eximirá   o(a)   credenciado(a)   de   nenhuma 
responsabilidade civil ou penal quanto aos seus atos para a prestação de serviços. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
18.1 – A recusa injustificada do(a) classificado(a) em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas e as constantes deste Edital, o que se 
aplica aos licitantes remanescentes. 
 
18.2 – O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará à multa de mora, na forma estabelecida a 
seguir: 
a)  0,3% (três décimo por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia; 
b)  10% (dez por cento) após ultrapassado o prazo da alínea anterior. 
 
18.3 – As multas a que se refere esta Cláusula, incidem sobre o valor do contrato, e serão descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, ou, quando for o 
caso, serão cobradas judicialmente. 
 
18.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as seguintes sanções: 
a)  advertência; 
b)  multa de valor equivalente a 20 (vinte) “multas-dia”, em caso de rescisão; 
c)  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 



9 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO 
CNPJ. 01.612.629/0001-55 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, no prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa 
prévia no prazo de 10 (dez) dias. 
 
18.4.1 – A “multa-dia” corresponderá a 1/60 (um sessenta avos) do valor do último pagamento mensal 
liquidado. 
 
18.5 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, desta Cláusula, poderão ser aplicadas conjuntamente 
com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
data da notificação. 
 
18.6 – A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal de Olinda Nova do Maranhão. 
 
19 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Para fazer face às despesas, serão utilizadas as dotações orçamentárias do orçamento vigente do 
Município de Olinda Nova do Maranhão: 
 
02.02.07 – Fundo Municipal de Saúde – FMS: 10.301.0024.2076.0000 – Manutenção do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família – NASF; 10.302.0024.2077.0000 – Manutenção e Funcionamento do CAPS; 

10.302.0024.2032.0000 – Manutenção da Atenção de Média Complex. Ambulatorial de Hospitalar; 

10.304.0024.2033.0000 – Manutenção da Vigilância em Saúde; 10.301.0024.2035.0000 – Manutenção da 

Atenção Básica em Saúde da Família. 

 
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  

02.02.07 – Fundo Municipal de Saúde – FMS: 10.302.0024.2032.0000 – Manutenção da Atenção de Média 

Complex. Ambulatorial de Hospitalar. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1 O presente Credenciamento terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data da homologação do seu 
resultado, podendo ser prorrogado por igual prazo, conforme a necessidade da administração pública. 
20.2 A Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, na defesa do interesse do serviço público e de 
acordo com a legislação vigente, reserva-se o direito de prorrogar, anular ou revogar, no todo, ou em parte, 
o presente credenciamento, de oficio ou por provocação, ou conveniência pública, ou se ocorrer ilegalidade 
ou irregularidade.  
20.3 A anulação ou revogação do procedimento licitatório não gera direito de indenização, salvo nos 
casos previstos em lei. 
20.4 Todo o acompanhamento das inscrições, classificação e contratação ficará a cargo da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
20.5. Será eliminado do Credenciamento o candidato que utilizar ou tiver utilizado recursos ilícitos ou 
fraudulentos em qualquer fase de sua realização, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
20.6 De acordo com conveniência da Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, devidamente 
justificada, quantidades poderão ser aumentadas ou reduzidas de acordo com a necessidade 
comprovadamente urgente do município, conforme o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
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20.7 Ao inscrever-se no presente Credenciamento o interessado declara conhecer, aceitar e obedecer 
plenamente os termos do presente Edital e de possuir os documentos comprobatórios das condições nele 
exigidas. 
 
20.8 É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente Edital. 
 
20.9 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Municipal Coordenadora da Chamada Pública, de 
acordo com a legislação vigente. 
 
 
20.10 Constituem Anexos deste Edital: 
 
a) ANEXO I – QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTO INICIAL, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 
TRABALHO, REQUISITOS NECESSÁRIOS E ATRIBUIÇÕES 
b) ANEXO II – FICHA CADASTRAL 
c) ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL 
d) ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 
 
 

 
Olinda Nova do Maranhão, 21 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Ursula Isidoria Ferreira Costa Castro 
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I 

 Lei Municipal nº 274/2020. 
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTO INICIAL, CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 

TRABALHO, REQUISITOS NECESSÁRIOS E ATRIBUIÇÕES 
 

CARGO VAGAS 
REQUISITOS 

NECESSÁRIOS  
VENCIMENTO INICIAL CH 

Enfermeiro 05 
Curso superior em 
Enfermagem e registro no 
órgão de classe. 

R$ 2.400,00 40h 

Técnico em Enfermagem 10 
Ensino médio completo, curso 
técnico em enfermagem e 
registro no órgão de classe. 

R$ 1.045,00 40h 

Agente Comunitário de Saúde 14 

Ensino Médio completo e 
residir na área da 
comunidade em que atuar, 
conforme Lei nº 11.350/2006 

R$ 1.400,00 40h 

Motorista D 02 
Ensino Fundamental completo 
e CNH categoria “D”. 

R$ 1.479,40 40h 

Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos 

05 
Ensino Fundamental 
incompleto 

R$ 1.045,00 40h 

Agente de Portaria 04 
Ensino Fundamental 
incompleto. 

R$ 1.045,00 40h 

Cozinheira  03 
Ensino Fundamental 
incompleto. 

R$ 1.045,00 40h 

 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
Com as seguintes atribuições: 
- Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de Enfermagem; 
- Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos 
protocolos de atendimento; 
- Assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada 
aos clientes; 
- Prestar assistência ao cliente, realizar consultas e prescrever ações de Enfermagem; 
- Prestar assistência direta a clientes graves e realizar procedimentos de maior complexidade; 
- Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; 
- Preparar o paciente para a alta, integrando-o, se necessário, ao programa de internação domiciliar ou à 
unidade básica de saúde; 
- Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho; 
- Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer 
prioridades e avaliar resultados; 
- Implementar ações e definir estratégias para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes 
multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção. 
 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
- Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atuando nos 
atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência. 
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- Executar atividades de apoio, preparando os pacientes para consulta e organizando as chamadas ao 
consultório e o posicionamento adequado do mesmo; 
- Verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão, a fim de 
registrar anomalias nos pacientes; 
- Realizar curativos, utilizando medicamentos específicos para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre 
os cuidados necessários, retorno, bem procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; 
- Atender crianças e pacientes de dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos, 
para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; 
- Prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; 
- Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato. 
 
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Atribuições do Cargo:  

 Realizar mapeamento de sua área; 
 Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 
 Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 
 Identificar área de risco; 
 Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as às Unidades 

de Saúde, inclusive, agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; 
 Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; 
 Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 

responsabilidade; 
 Estar sempre bem informado sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas 

em situação de risco; 
 Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na 

prevenção de doenças; 
 Promover a educação e a mobilização comunitária, visando o desenvolvimento das opções coletivas 

de saneamento e da melhoria do meio ambiente, entre outras; 
 Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; 
 Identificar os parceiros e os recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela 

equipe; 
 Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio – cultural da comunidade; 
 Promover ações de educação para a saúde individual e a coletiva; 
 Registrar para fins exclusivos de controle e de planejamento das ações de saúde, óbitos, doenças e 

outros agravos à saúde; 
 Estimulara participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
 Realizar de visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família; 
 Participar nas ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a 

qualidade de vida; 
 Cumprir as metas e as ações propostas para a Estratégia Saúde da Família.   

 
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 
 Atribuições do cargo: 
- Transportar pacientes e/ ou servidores do município; 
- auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, bem como locomovê-los nas macas para 
o interior de hospitais; 
- dirigir automóvel, camioneta, jeep ambulância, dentro ou fora do perímetro urbano ou suburbano; 
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- cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos; desempenhar tarefas afins. Requisitos: 
Nível Elementar de escolaridade e Carteira Nacional de Habilitação – categoria “D” e curso de primeiro 
socorros. 
 
CARGO: AOSD 
Atribuições do cargo: 
- Executar tarefas elementares, sem complexidadezelar pela manutenção da limpeza das demais 
dependências; 
- desempenhar tarefas afins. 
 
CARGO: Agente de Portaria 
Atribuições do Cargo: 
- Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas no saguão da portaria 
principal, nos pátios, corredores do hospital e área externa e procurando identificá-las, para vedar a entrada 
as pessoas suspeitas, ou encaminhar as demais ao destino solicitado; 
- Fazer uma triagem de todos os documentos, envelopes e pacotes para encaminhar às pessoas certas, 
evitando extravios e outras situações desagradáveis. 
 
CARGO:  COZINHEIRA 
Atribuições do cargo: 
- Preparar a alimentação dos servidores e pacientes do Hospital; 
- observar a orientação da Nutricionista ou do Médico, quanto ao cardápio; manter absoluto higiene nas 
instalações da cozinha; 
- varrer e lavar azulejos e vasilhame; 
- zelar pela conservação e limpeza do material de cozinha; 
- desempenhar tarefas afins. 
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ANEXO II – FICHA CADASTRAL 
CREDENCIAMENTO N° 02/2020 

 
 
 
OBJETO: Chamada Pública para o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM CARÁTER 
EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA AMPLIAÇÃO IMEDIATA DAS EQUIPES DE SAÚDE 
E DEMAIS PROFISSIONAIS, DE FORMA A ATUAR DE MANEIRA CÉLERE NO ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) 
 
NOME COMPLETO: ______________________________________________________________ 
 
CPF Nº ___________________________________    RG Nº _____________________________ 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ________________________________________________________ 
 
EMAIL: _______________________________________  TEL/CEL: ________________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO: ____/_____/_____ 
 
FILIAÇÃO: ______________________________________________________________________ 
 
ESPECIALIDADE: 
 

CARGO MARQUE COM “X” VENCIMENTO INICIAL 

Enfermeiro  R$ 2.400,00 

Técnico em Enfermagem  R$ 1.045,00 

Agente Comunitário de Saúde  R$ 1.400,00 

Motorista D  R$ 1.479,40 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos  R$ 1.045,00 

Agente de Portaria  R$ 1.045,00 

Cozinheira   R$ 1.045,00 

 
DADOS BANCÁRIOS: 
 
AGENCIA: ____________  CONTA CORRENTE:________________   BANCO: ______________ 

 
 

(Local), (data) 
 
 
 

............................................................. 
Assinatura do candidato
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL 

CREDENCIAMENTO N° 02/2020 

 
 
 

                                            (nome  ),  inscrito  no  CPF  sob  o  n.º 
..................., declara, sob as penas da lei, que, concordar com as condições fixadas neste edital e se 
compromete a prestar os serviços no valor estipulado neste edital. 

 
Por ser verdade, firma a presente. 

 
 
 
 

(Local), (data) 
 
 
 
 
 

............................................................. 
Assinatura do candidato
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ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO, E 
DE OUTRO LADO, .......................................... 

 
 

O Município de Olinda Nova do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, sito a Av. Vitorino Freire, 
s/n – Centro - Olinda Nova do Maranhão, CNPJ Nº 01.612.629/0001-55, neste ato, representada pelo 
Prefeito Municipal o Senhor ________________________, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
____________SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob n.º ___________, brasileiro, casado, residente e domiciliado 
neste Município de Olinda Nova do Maranhão, a seguir denominada CONTRATANTE, e o (a) Senhor (a) 
______________________, profissão ___________, brasileiro (a), estado civil, ____________ portador (a) 
da  _______________, R.G. nº ________, inscrito (a) no C.P.F./MF nº __________, residente 
_________________, bairro ________, cidade ________________, a seguir denominada CONTRATADA, 
acordam e ajustam firmar o presente Contrato, neste  instrumento  denominado  doravante  CONTRATADA,  
ajustam  e  contratam  o credenciado para prestação de serviços na área da saúde, tudo de acordo com 
a Lei n.º 8.666, de 21.06.93, com as modificações introduzidas pelas Leis n.º 8.883, de 08.06.94, e 9.648, 
de 27.05.98, inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, Lei Municipal N.º 274 DE 18 DE MAIO DE 2020 e 
legislação complementar vigente e demais normas aplicáveis à espécie, para atendimento de necessidade 
temporária de excepcional interesse público para AMPLIAÇÃO IMEDIATA das equipes de saúde nas Unidades 
Públicas Municipal, e pelo estabelecido no Edital, parte integrante deste contrato independente de 
transcrição, e  atendidas as  cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Constitui o objeto deste Contrato o  Credenciamento para CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM 
CARÁTER EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDIMENTO DE 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA AMPLIAÇÃO IMEDIATA DAS 
EQUIPES DE SAÚDE E DEMAIS PROFISSIONAIS, DE FORMA A ATUAR DE MANEIRA CÉLERE NO 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19 
(NOVO CORONAVÍRUS). 

Subcláusula primeira. Os serviços serão realizados nas Unidades de Saúde de Olinda Nova do 
Maranhão e serão pagos conforme os valores estabelecidos no anexo I do Edital de Credenciamento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

Os serviços, objeto deste contrato, que tenham sido regularmente prestados conforme o 
estipulado na "Cláusula Primeira” serão pagos ao(à) CONTRATADO(A), pelo Fundo Municipal de Saúde de 
Olinda Nova do Maranhão, de acordo com o valor fixado no Anexo I do Edital de Credenciamento nº 
02/2020. 

Subcláusula  primeira.  O  valor  mensal  do  presente  contrato  é  de  R$  _ 
(                                ). 

Subcláusula segunda. Casos de ausência por qualquer motivo, não geram obrigação de 
pagamento por parte do CONTRATANTE, ficando opcional ao CONTRATADO o seguro por invalidez 
transitória ou permanente. 

Subcláusula terceira. Qualquer desligamento por parte do(a) CONTRATADO(A), mesmo, que 
temporário, terá que ser comunicado oficialmente ao Fundo Municipal de Saúde e por ela autorizado. 
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CLÁUSULA TECEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

A Secretaria Municipal de Saúde de Olinda Nova do Maranhão pagará aos profissionais pelos 
serviços efetivamente prestados, até o 5º dia útil, do mês subseqüente a prestação do serviço, 
mediante apresentação de RPA, os valores líquidos que lhes forem devidos, deduzidos, se for o caso, as 
multas que se tornaram devidas. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA ATUALIZAÇÃO FINACEIRA E DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
 

Subcláusula primeira. Após os primeiros 06 (seis) meses, em caso de prorrogação, os 
preços das consultas e/ou exames poderão ser reajustados, em conformidade com a legislação vigente, 
com a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, acumulado no período. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A Secretaria Municipal de Saúde poderá fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo 
interesse, o exato cumprimento deste contrato, inclusive verificando a efetiva realização dos serviços 
contratados, e a observância do regime assistencial de que trata a "Cláusula Primeira”. 

Subcláusula primeira. O (A) CONTRATADO(A) proporcionará todas as facilidades necessárias 
ao pessoal que o Fundo Municipal de Saúde designe para exercer a ação fiscalizadora que lhe é 
facultada. 

Subcláusula segunda. A fiscalização de que trata esta "Cláusula" terá por objeto, 
notadamente, as condições para prestação dos serviços bem como o controle "a posteriori" da assistência 
prestada, cabendo exclusivamente ao (à) CONTRATADO(A) integral responsabilidade e eficiência técnica 
da prestação - assistencial; assim, a faculdade de tal fiscalização, mesmo quando exercida, não elidirá 
nem reduzirá, a responsabilidade do(a) CONTRATADO(A), de sua administração e prepostos, inclusive 
perante terceiros, proveniente de qualquer ação indevida ou omissão, cuja eventual ocorrência não 
implicará, jamais, co-responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 

Serão de responsabilidade do(a) CONTRATADO(A): 
Subcláusula primeira. Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento, 

realizando os serviços na sua especialidade. 
Subcláusula segunda. O(A) CONTRATADO(A) deverá tomar os  cuidados necessários à 

perfeita execução do contrato. 
Subcláusula terceira. As despesas com alimentação, transporte, remuneração e impostos 

incidentes sobre os serviços, serão de responsabilidade dos profissionais da área da saúde. 
Subcláusula quarta. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Olinda Nova 

do Maranhão - Fundo Municipal de Saúde devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 
Subcláusula quinta. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 
Subcláusula sexta. Os serviços serão prestados nos Posto de Saúde e Hospital Municipal 

de Olinda Nova do Maranhão. 
Subcláusula sétima. Apresentar, mensalmente, Recibo de Profissional Autônomo.  
Subcláusula oitava. Arcar com o pagamento do IR-Imposto de Renda e ISS - 

Imposto Sobre Serviços, cujos valores serão descontados pelo Município, no momento do pagamento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA- DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE: 
Subcláusula  primeira.  Acompanhar e fiscalizar  a  execução  contratual,  recebendo  seu 

objeto, conforme especificações constantes do presente edital. 
Subcláusula segunda. Realizar o pagamento conforme constante deste edital. 
Subcláusula  terceira.  Notificar  o(a)  contratado(a)  da  ocorrência  de  qualquer 

descumprimento dos termos deste edital e respectivo contrato. 
Subcláusula quarta. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos e de conformidade 

com o número de consultas realizadas, contra a apresentação de RPA, através de crédito em conta. 
Subcláusula quinta. Dos valores a serem pagos serão descontados IR-Imposto de Renda e 

ISS - Imposto Sobre Serviços 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO PLANO DE DESPESA 
 

O presente contrato subordina-se ao  plano  de  despesa/reembolso  compatível  com  os 
recursos pertinentes. 

Subcláusula primeira. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se o direito de exercer controle 
sobre o movimento dos atendimentos, objetivando evitar que as despesas resultantes ultrapassem os 
limites orçamentários, ou que ocorra demora na liberação do(s) pagamento(s) do(a) CONTRATADO(A) 
que tenha(m) sido aprovado(s). 

 
 
CLÁUSULA NONVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

Mediante termo aditivo, o presente contrato poderá ser modificado pelas partes, sempre que 
ocorrer alterações que se fizerem necessárias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 

O  Município  através  da Secretaria  Municipal de  Saúde  providenciará a(s)  
publicação(ões) resumida(s), no diário oficial do Estado do Maranhão do contrato, bem como de 
termo(s) aditivo(s), se for o caso, e outras determinadas em lei. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 

A inobservância, pelo(a) CONTRATADO(A), de qualquer cláusula, condição ou obrigação 
constante deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará ao 
Município através da Secretaria Municipal de Saúde a aplicar, a seu critério, qualquer das seguintes 
sanções: 

Subcláusula primeira. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará à multa de 
mora, na forma estabelecida a seguir: 

a) 0,3% (três décimo por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia; 
b) 10% (dez por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior. 
Subcláusula segunda. As multas, a que se refere esta Cláusula, incidem sobre o valor do 

contrato, e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de 
Olinda Nova do Maranhão, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
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Subcláusula terceira. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá 
aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa de valor equivalente a 20 (vinte) "multas-dia" em caso de rescisão; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, no prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública, 

facultada a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias. 
1 - A "multa-dia" corresponderá a 1/60 (um sessenta avos) do valor do último pagamento 

mensal liquidado. 
Subcláusula quarta. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", desta Cláusula, poderão 

ser aplicadas conjuntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 
02 (dois) dias úteis. 

Subcláusula quinta. Ocorrendo a inexecução de que trata a subclausula terceira, reserva-se 
ao Órgão contratante o direito de credenciar outro profissional, observada a ordem de classificação, 
comunicando, em seguida, à Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão, para as providências 
cabíveis. 

Subcláusula sexta. A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência 
exclusiva da Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão. 

Subcláusula sétima. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não 
elidirá o direito de o Município através do Fundo Municipal de Saúde exigir o ressarcimento integral das 
perdas e danos que o fato gerador da sanção acarretar para ele ou terceiro. 

Subcláusula oitava. Independentemente da ordem das sanções, o Município através da 
Secretaria Municipal de  Saúde poderá optar  pela  rescisão contratual e  cobrança de  perdas e  
danos resultantes do respectivo fato gerador. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

A  inexecução total  ou  parcial  do  contrato enseja  sua  rescisão, com  as  consequências 
contratuais e as previstas nos artigos 79 c/c artigo 80 em seus incisos e parágrafos. Constituem motivo 
para rescisão contratual os enumerados nos artigos 77 c/c artigo em seus incisos e parágrafo único, 
todos da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO 
 
O presente Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contado da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, de conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, via termo aditivo,, podendo ser 
rescindido de forma unilateral a qualquer tempo, a critério da Administração pública. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR GLOBAL 
 
Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta das dotações 

orçamentárias: 02.02.07 – Fundo Municipal de Saúde – FMS: 10.301.0024.2076.0000 – Manutenção do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF; 10.302.0024.2077.0000 – Manutenção e Funcionamento do 

CAPS; 10.302.0024.2032.0000 – Manutenção da Atenção de Média Complex. Ambulatorial de Hospitalar; 

10.304.0024.2033.0000 – Manutenção da Vigilância em Saúde; 10.301.0024.2035.0000 – Manutenção da 

Atenção Básica em Saúde da Família. 
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Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  

constante do presente orçamento, e para os exercícios subseqüentes, pela dotação que vier a ser alocada 

para atender as obrigações da mesma natureza. 

Subcláusula primeira. O  presente contrato tem  o  valor  estimado para  seu  período de 
vigência de ...../....../...... a ....../....../...... em R$................... (............................................. ), com 
base nos dados estipulado(s) na(s) cláusula(s) própria(s), podendo variar conforme os serviços 
efetivamente prestados, e segundo os preços de remuneração constantes do Edital. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 

O presente contrato é celebrado através de licitação – Edital de Credenciamento nº 02/2020, 
ao qual está vinculado, bem como a Lei nº 8.666/93, nos casos omissos e legislações correlatas. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Comarca de Olinda Nova do Maranhão, em renúncia a qualquer outro, 
para dirimir questão direta ou indiretamente relacionada com este contrato. 

 
E por assim estarem ajustados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor, todas assinadas pelas partes, juntamente com duas testemunhas. 
 
 

Olinda Nova do Maranhão,        de                   de 2020. 
 
 

Município de Olinda Nova do 
Maranhão 

Contratante 
 
 

Contratado 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
CPF. Nº 
 
 
CPF. Nº 

 
 
 
 

 


