ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 918/2021

A Prefeitura Municipal de Matinha/MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.158.729/000177, com sede nesta cidade de Matinha, na Avenida Major Heráclito Alves da Silva,
s/n, centro, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento Básico e Secretária
Municipal de Assistência Social, Cidadania e Políticas Públicas para as Mulheres e
através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos
interessados a abertura do Processo de CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas
e/ou Jurídicas para a prestação de serviços profissionais na área de saúde e
assistência social, na forma e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e
em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21.06.93, com as alterações posteriormente
introduzidas, e legislação complementar vigente e, demais normas aplicáveis à
espécie.
1. OBJETO
1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de
Pessoas Físicas e/ou Jurídicas para a prestação de serviços na área de saúde, para
atendimento no Sistema Municipal de Saúde, na Atenção Primária em saúde, na
média complexidade, na vigilância em saúde e serviço hospitalar e na área da
assistência social, para atendimento no Serviço de Proteção Básica-CRAS e
Convênios e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Especial CREAS e
PBC - Escola nas seguintes categorias e/ou especialidades: Médico, Enfermeiros,
Nutricionistas, Psicólogo, Farmacêuticos, Odontólogos, Terapeuta Ocupacional,
Assistente Social, Técnico em Radiologia, Fonoaudiólogo, Químico, Advogado,
Educador Físico, para compor, a equipe de profissionais da Secretária Municipal de
Saúde e Saneamento Básico e Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania
e Políticas Públicas para as Mulheres, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da
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assinatura do contrato, observadas as especificações técnicas, dados, elementos
quantitativos e descrição das atividades estabelecidas no Anexo I - Termo de
Referência.
2.

DA JUSTIFICATIVA

2.1. O presente Chamamento Público se justifica inicialmente pela necessidade da
Administração Pública ofertar os serviços elencados no anexo I, à população deste
município.
2.2. Considerando a necessidade da Administração Pública de ofertar atendimento
médico nos serviços Rede Básica de Saúde, na Estratégia Saúde da Família e
Assistência Social.
2.3. Considerando a contratação através do Credenciamento, dada a inviabilidade de
competição, bem como a remuneração por valores previamente tabelados pelas
Secretarias requisitantes.
2.3. Justifica-se o Credenciamento de todos interessados para o preenchimento da
demanda do serviço desta chamada, desde que satisfaçam os requisitos e
expressamente acatem as condições da Administração Pública Municipal.
3.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente credenciamento correrão por conta da
dotação orçamentária do orçamento vigente do Município de Matinha abaixo:
02.16.01.10.301.0024.2039.0000 – Manut. Atenção Básica em Saúde da Família;
02.16.01.10.301.0024.2040.0000 – Manut. da Atenção Básica em Saúde Bucal;
02.16.01.10.301.0024.2042.0000 – Manut. da Atenção Básica em Saúde;
02.16.01.10.301.0024.2067.0000 – Manut. da Atenção Básica – NASF;
02.16.01.10.302.0024.2043.0000 – Manut. da Atenção de Media Complex.
Ambulatorial e Hospitalar;
02.16.01.10.302.0024.2064.0000 – Manut. e Funcionamento do CAPS.
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02.15.01.08.244.0025.2048.0000 – Manut. Serv. de Proteção Básica – CRAS e Conv.
e Fortalecimento de Vínculos;
02.15.01.08.244.0032.2047.0000 – Manut. Serv. de Proteção Especial CREAS e Pbc
– Escola.
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO
4.1. Poderão participar do presente credenciamento todas as pessoas físicas e/ou
jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, legalmente
constituída e habilitadas, 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 exigências estabelecidas neste
instrumento e na Lei nº 8.666/93;
4.2. Não poderão participar deste credenciamento:
4.2.1. Pessoas físicas e/ou jurídicas que estejam cumprindo sanções administrativas
previstas na Lei nº 8.666/93 ou tenham sido declaradas inidôneas para contratar com
a Administração Municipal.
4.3. Os interessados deverão protocolar seus documentos em envelope lacrado, junto
à Comissão de Avaliação instalada na sala do Protocolo Central, na sede da Prefeitura
Municipal de Matinha, situada na Avenida Major Heráclito Alves da Silva, s/n, Centro,
Matinha/ MA, O credenciamento acontecerá no dia 16 a 21 de junho de 2021, no
horário das 08h:00min às 12h:00min.
4.4. Recebidos os envelopes sob protocolo, a Comissão analisará a documentação,
no dia e hora da entrega da documentação, na sala da Procuradoria, situada na
Avenida Major Heráclito Alves da Silva, s/n, Centro, Matinha – MA.
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4.5. O Credenciamento ficará aberto por todo o exercício de 2021, para garantir a
ampla abrangência dos prestadores de serviços, no atendimento do interesse
municipal.
4.6. Enquanto estiver vigente o edital, fica permitido o credenciamento a qualquer
tempo, de qualquer interessado, desde que preencham as condições exigidas no
edital, ficando o credenciado sujeito ao chamamento de acordo com a necessidade
da administração.
5. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
5.1. Para o Credenciamento os interessados deverão apresentar a seguinte
documentação:
5.1.1. PESSOA FÍSICA:
a) Certificado de conclusão de curso de habilitação profissional;
b) Registro no Conselho Regional da Classe;
c) Currículo Vitae;
d) inscrição como autônomo junto ao Município;
e) Título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
f) Prova de quitação como Serviço Militar, para interessado do sexo masculino;
g) Comprovante de endereço;
h) CPF e Carteira de Identidade;
i) Certidão Negativa do Conselho Regional competente, de que nada consta em
relação a condenações por infração às regras éticas profissionais exigidas para o
exercício da profissão;
j) Declaração de que concorda com a prestação dos serviços, efetuando
procedimentos solicitados na área de sua especialidade, pelo valor constante no

4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77
objeto do edital de credenciamento nº 01/2021, concordando com todas as demais
condições estabelecidas;
l) Preenchimento de Ficha Cadastral, conforme modelo constante do Anexo VI.
5.1.1. PESSOA JURÍDICA:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedade comerciais e, no caso de sociedade por ações, estes
deverão vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, nos
quais deverá estar completada, dentre os objetivos sociais o fornecimento de produtos
compatíveis em características com o objeto da licitação;
b) Registro Comercial no caso de empresa individual;
c) RG e CPF do (s) sócio (s);
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), no site
www.receita.fazenda.gov.br;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a saber: certidão negativa de
débito de tributos estaduais, emitida no site: www.sefaz-ma.gov.br; certidão quanto a
dívida ativa do estado; certidão simplificada expedida pela junta comercial do estado
do Maranhão –JUCEMA.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a saber: Certidão Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa; Certidão Conjunta Negativa de
Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa

da

União,

abrangendo

as

contribuições

sociais,

emitido

no

site

www.receita.fazenda.gov.br;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
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f) Certidão negativa de débito com o FGTS;
g) Licença para localização e funcionamento – Alvará;
h) prova de regularidade com o INSS (CND) e União (conjunta);
i) Último balanço e Balancete;
j) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial;
l) Declaração de que possui profissionais de nível superior habilitados para a
realização dos serviços para o qual foi contratado, da qual conste o número de
profissionais, os nomes e número do registro no Conselho Regional de Classe;
m) Currículo dos profissionais;
n) Declaração de que possui estabelecimento dotado de equipamentos necessários à
realização dos serviços na área que pretende prestar serviços ao Município de
Matinha, conforme estabelecido neste Credenciamento;
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
p) Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, para fins do
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, acrescido
pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto nº
4.358/2002, conforme modelo constante do Anexo II;
q) Declaração de que concorda com a prestação dos serviços, efetuando os
procedimentos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretária Municipal
de Assistência Social, na área de sua especialidade, pelo valor constante no objeto
do edital de credenciamento nº 01/2021, concordando com todas as demais condições
estabelecidas;
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r) Preenchimento de ficha Cadastral, conforme modelo constante do Anexo VI.
5.2. Toda documentação deverá ser apresentada em cópias autenticadas por membro
da Comissão Permanente de Licitação ou em Cartório.
5.3. Não será credenciado o prestador de serviços que deixar de apresentar os
documentos acima, ou apresentá –los em desacordo com o presente Edital.
5.4. Toda documentação mencionada deverá ser entregue dentro de um envelope
lacrado, devidamente identificado externamente, na Avenida Major Heráclito Alves da
Silva, s/n, Centro, no prédio da Prefeitura Municipal de Matinha, dentro do prazo
estabelecido no subitem 4.3 deste Edital, com os seguintes dizeres:
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO À COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO
Av. Major Heráclito Alves da Silva, s/n, Centro, Matinha /MA
CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 –MATINHA
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:
ENDEREÇO:
CIDADE:
CEP:
ESPECIALIDADE A CREDENCIAR:
5.5. As informações prestadas, bem como a documentação entregue, são de inteira
responsabilidade do interessado.
6. DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO
6.1. Os proponentes ao responderem ao Credenciamento, concordam integralmente
com os termos deste Edital e seus Anexos I a VI e deverão declarar sua concordância
expressamente, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.

7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77
7. PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO
7.1. Serão credenciadas todas as pessoas físicas e jurídicas que atenderem todos
os requisitos por este Edital.
7.2. O resultado do presente credenciamento será disponibilizado no site da
Prefeitura Municipal de Matinha- MA. ( www.matinha.ma.gov.br).
7.3. Havendo mais de um credenciado para a prestação de serviço, o Município
contratará de acordo com a ordem de entrega da documentação.
7.4. Os credenciados serão notificados através de ofício ou via e-mail.
7.5. O Credenciamento será realizado pela Comissão de Avaliação de
Credenciamento, designada pela Prefeitura Municipal de Matinha.
7.6. Ao requerer a inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o
interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências contidas
neste Edital, em especial as contidas no item 5.
7.7. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o cadastramento
do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para o cadastramento
ou o cumprimento do estabelecido no contrato de prestação de serviço, que faz parte
integrante do presente Edital, bem como por iniciativa unilateral do Município de
Matinha/MA por razões de interesse público.
7.8. O cadastramento será amplamente divulgado e estará aberto aos interessados,
obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, sempre que houver
alterações, o chamamento público para atualização dos registros existentes e para o
ingresso de novos interessados nas novas condições
8. CRITÉRIO DE CADASTRAMENTO
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8.1. A Comissão de Avaliação de Credenciamento, realizará seleção dos
interessados pela ordem de apresentação dos documentos de habilitação.
8.2. Após a análise da documentação, a Comissão de Credenciamento emitirá
Relatório Conclusivo sobre a viabilidade do credenciamento, o qual será submetido
de imediato à homologação do Secretaria requisitante.
8.3. A Lista dos Credenciados será publicada no site da Prefeitura Municipal de
Matinha e na imprensa oficial do Estado do Maranhão.
8.4. Das decisões da Comissão caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data da ciência/intimação.
8.5. OS CREDENCIADOS serão contratados conforme a necessidade das
respectivas Secretarias, por meio de Contrato de Prestação de Serviços onde serão
estabelecidos os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, conforme
minuta constante no Anexo V deste Edital.
8.6. O contrato celebrado com o interessado habilitado não gera ao credenciado
qualquer vínculo empregatício com o Município de Matinha/MA.
8.7. Em caso de inabilitação do primeiro credenciado será contratado o seguinte e
assim sucessivamente, até a satisfação integral das necessidades do município.
9. DO RECURSO
9.1. Os atos praticados pela Comissão, são susceptíveis de recurso pelos
interessados 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.
9.2. Os

recursos

deverão

ser

interpostos

mediante

petição

devidamente

fundamentada e subscrita pelo concorrente ou por seu representante legal.
9.3. Os recursos devem observar os seguintes requisitos:
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a) Serem por escrito e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados pelo recorrente ou por procurador, que deverá juntar o
instrumento original de procuração.
9.4. Interposto o recurso, será comunicado aos demais interessados que poderão
impugná-lo, no prazo 5(cinco) dias úteis.
9.5. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.
10. DO CONTRATO
10.1. A Prefeitura Municipal de Matinha emitirá o respectivo instrumento legal e
convocará, conforme a necessidade e a conveniência da Administração, os
credenciados para assinarem o Termo de Contrato de Credenciamento de Prestação
de Serviços no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da convocação, conforme minuta
constante do Anexo V, que integra este Edital.
10.2. O Credenciamento se efetivará após a assinatura do termo contratual.
11. DO PRAZO DO CREDENCIAMENTO
11.1. O prazo para início da prestação de serviço será após assinatura do contrato.
11.2. O contrato terá vigência de 12(doze) 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.
12. DO PAGAMENTO
12.1. Cada Secretaria deverá emitir e registrar em sua Unidade Financeira e Contábil
o empenho dos recursos financeiros para cobrir os pagamentos da prestação de
serviços.
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12.2. O valor mensal a ser pago será apurado após envio de relatório de atendimento
pelo Credenciado e auditado pela respectiva Secretaria.
12.3. Considerando a possibilidade de ocorrer acréscimo de produção da prestação
de serviços de enfermagem na Estratégia Saúde da Família/ Unidades Básicas de
Saúde, por força de novas ações impostas pela publicação de novas portarias, poderá
ter acrescimo de até 10%(dez) por cento no valor mensal do contrato dessa prestação
de serviço.
12.4. A Prefeitura Municipal pagará aos profissionais ou empresas credenciadas, até
o quinto dia útil, mediante apresentação de Recibo de Profissionais Autônomo – RPA
ou Nota Fiscal, os valores líquidos que lhes forem devidos, deduzidos, se for o caso,
as multas que se tornaram devidas.
12.5. A Prefeitura Municipal somente pagará as empresas credenciadas, após a
comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem como
apresentação de CND’s do FGTS e de Débitos Trabalhistas. O descumprimento desta
condição acarretará a paralisação do pagamento, sobre o qual não ensejará juros de
mora ou correção monetária.
12.6. Pelos serviços efetivamente prestados pagar-se-á aos credenciados, conforme
os valores constantes no Termo de Referência –Anexo I deste edital.
13. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DO REAJUSTE DE PREÇOS
13.1. Os preços mensais serão fixos e irreajustáveis.
13.2. Após os primeiros 12 (doze) 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.

11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77
13.3. Ocorrendo desequilíbrio econômico – financeiro do futuro contrato, em face dos
aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de
reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no
artigo 65, II “d” da Lei de Licitação, buscarão uma solução para a questão. Durante as
negociações, o prestador de serviço contratado em hipótese alguma poderá paralisar
a execução dos serviços.
14. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO E DOS CREDENCIADOS
14.1. Serão de responsabilidade do (a) CREDENCIADO (A):
14.1.1. O Credenciado fica obrigado a executar os serviços inerentes às suas funções
e ainda o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu
cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido,
subtendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou de
adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por
parte do contrato em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que
anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a
qual fica contratado;
14.1.2. Cumprir os horários estabelecidos para os plantões, para as equipes do PSF
e demais profissionais da saúde, sob pena de não lhe ser remunerado o respectivo
plantão e ocasionar o seu descredenciamento.
14.1.3. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão ser
realizados com a observância das normas técnicas e legais aplicáveis, em especial
os princípios balizadores do SUS, integralidade, universalidade, equidade,
hierarquização e gratuidade.
14.1.4. Não se ausentar do local do trabalho, a não ser para serviços atinentes a
profissão e que tenha que ser realizados externamente, como o deslocamento para
acompanhamento médico de paciente até as centrais de leitos de municípios vizinhos
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ou ao município responsável pelo recebimento em atendimentos de alta complexidade
do município.
14.1.5. Comunicar imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Saúde
qualquer anormalidade ou fato de caráter urgente que coloque em risco a saúde
pública.
14.1.6. O (A) CREDENCIADO (A) deverá tomar os cuidados necessários à perfeita
execução do contrato.
14.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no presente Edital.
14.1.8. As despensas com alimentação, transporte, remuneração e impostos
incidentes sobre os serviços, serão de responsabilidade dos profissionais
Credenciados.
14.1.9. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Matinha,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
14.1.10. Atendimento conforme a necessidade através de consultas de no mínimo 20
(vinte) minutos, podendo o Fundo Municipal de Saúde adaptar o número de
atendimento de acordo com parâmetros técnicos e série histórica.
14.1.11. Realizar exames agendados em pacientes do Município de Matinha, podendo
o Fundo Municipal de Saúde adaptar o número de exames de acordo com parâmetros
técnicos e série histórica.
14.1.12. Os serviços serão prestados nos Postos de Saúde e Hospital Municipal de
Matinha.
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14.1.13. Deverá ser emitido pelo profissional credenciado lista dos pacientes
atendidos e encaminhar ao Fundo Municipal de Saúde para que o profissional do
Programa de Saúde da Família possa continuar o acompanhamento do paciente.
14.1.14. Apresentar, mensalmente, Recibo de Profissional Autônomo e/ ou Nota
Fiscal.
14.1.15. Arcar com o pagamento do IR- Imposto de Renda e ISS- Imposto Sobre
Serviços, cujos valores serão descontados pelo Município, no momento do
pagamento.
14.2- Serão de responsabilidade da CONTRATANTE/ MUNICÍPIO:
14.2.1. Providenciar o acionamento da Central de Leitos, nos casos em que o médico
recomendar.
14.2.2. Providenciar alimentação aos plantonistas nos plantões de 12(doze) e 24
(vinte e quatro) horas.
14.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto,
conforme especificações constantes do presente edital.
14.2.4. Realizar o pagamento conforme constante deste edital.
14.2.5. Notificar o (a) contratado (a) da ocorrência de qualquer descumprimento dos
termos deste edital e respectivo contrato.
14.2.6. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos e de conformidade com os
serviços realizados, contra a apresentação de Recibo de Profissional Autônomo e/ou
Nota Fiscal, através de crédito em conta.
14.2.7. Dos valores a serem pagos serão descontados IR – Imposto de Renda e ISS
– Imposto Sobre Serviços.
15. DA FISCALIZAÇÃO
14
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15.1. A fiscalização dos serviços será do Município através das respectivas
secretarias, ou de quem está a determinar.
15.2. 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.
16. DO CANCELAMENTO
16.1. O cancelamento da prestação dos serviços terá lugar de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, quando a clínica médica
credenciada ou o profissional credenciado:
a) recusar-se a prestar os serviços, preestabelecidos na ordem de convocação;
b) falir ou dissolver –se;
c) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Credenciamento,
sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Matinha.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A recusa injustificada do (a) classificado (a) em assinar o contrato, dentro do
prazo

estabelecido

pela

Prefeitura

Municipal

de

Matinha,

caracteriza

o

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
legalmente estabelecidas e as constantes deste Edital.
17.2. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará à multa de mora, na
forma estabelecida a seguir:
a) 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia;
b) 10% (dez décimos) após ultrapassado o prazo da alínea anterior.
17.3. 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 Matinha, ou, quando for o caso, serão cobrados judicialmente.
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17.4. 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”, caso de rescisão;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Matinha/MA, 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.
17.4.1. A “multa-dia” corresponderá a 1/60 (uns sessenta avos) do valor do último
pagamento mensal liquidado.
17.5. 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.
17.6. A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência
exclusiva da Prefeitura Municipal de Matinha.
18. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
18.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o ato 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.
18.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada
nova abertura de credenciamento.
18.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou
irregularidades, o interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
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abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
18.1.3. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de se
credenciar.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. A Prefeitura Municipal de Matinha, 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.
19.2. A anulação ou revogação do procedimento de Credenciamento não gera direito
de indenização, salvo nos casos previstos em lei.
19.3. De acordo com conveniência da Prefeitura Municipal de Matinha, 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 nº 8.666/93.
19.4. Ao inscrever-se no presente Credenciamento o interessado declara conhecer,
aceitar e obedecer plenamente aos termos do presente Edital e de possuir os
documentos comprobatórios das condições nele exigidas.
19.5. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente
Edital.
19.6. Constituem Anexos deste Edital:
a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
b) ANEXOII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
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c) ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE
d) ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS
CONDIÇÕES DO EDITAL
e) ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO
f) ANEXO VI – MODELO DE FICHA CADASTRAL

Matinha/MA, 14 de junho de 2021.

José Orlando Cunha Rabelo
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Suelma Lílian Costa Amaral
Secretária Municipal de Assistência Social

Neury Naura Silva Costa Amaral
Secretária Municipal de Administração
Pâmella Amaral Pinto
Presidente da CPL
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CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Este Termo de Referência tem por objetivo detalhar os elementos necessários
ao credenciamento para o preenchimento de postos de serviços técnicos
profissionais, para atendimento de demandas da Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Política Pública para as
Mulheres.
2. JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Matinha com o objetivo de ampliar a abrangência das
ações públicas, necessita de contratação dos serviços objeto deste certame para
expandir essas ações contemplando as demais áreas onde existe a necessidade de
contratação dos serviços técnicos profissionais nas mais diversas especialidades
contempladas neste Termo de Referência, buscando eficiência, resolubilidade,
efetividade e a eficácia da gestão, objetivando a produtividade no serviço público.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução dos serviços será 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado caso haja necessidade, na forma da
Lei.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS
4.1. Os recursos a serem aplicados nos serviços são os oriundos da dotação
orçamentária das secretarias requisitantes.
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4.2. O Valor Global estimado pelo período de 12 (doze) meses de contratação por
unidade de profissional de R$ 5.785.198,56 (cinco milhões e setecentos e oitenta e
cinco mil e cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).
4.3. O preço mensal para a contratação deverá ser apresentado conforme planilha de
custos e formação de preços constante no anexo I deste Termo de Referência.
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ANEXO I
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
LOTE 01 – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF
ITEM

01

ESPECIFICAÇÕES

ASSISTENTE SOCIAL
Com as seguintes atribuições:
- Coordenar o serviço de Tratamento
Fora de Domicílio;
Estimular
e
acompanhar
o
desenvolvimento de trabalhos de caráter
comunitário em conjunto com as
Equipes PSF;
- Atender as famílias de forma integral,
em conjunto com as Equipes PSF,
estimulando a reflexão sobre o
conhecimento dessas famílias e da
comunidade que possam contribuir para
o processo de adoecimento;

QUANT/
PROF.

CADASTRO
RESERVA

QUANT/
MESES

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VALOR BRUTO
MENSAL (POR
UNIDADE DE
PROFISSIONAL)

VALOR TOTAL BRUTO
DOS 12 (DOZE)
MESES DE
CONTRATAÇÃO) POR
UNIDADE DE
PROFISSIONAL)

01

03

12

30 horas

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00
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02

- Identificar no território, junto com as
Equipes PSF, valores e normas culturais
das famílias e da comunidade que
possam contribuir para o processo de
adoecimento;
- Discutir e realizar visitas domiciliares
com as Equipes PSF, desenvolvendo
técnicas para qualificar essa ação de
saúde.
FISIOTERAPEUTA
Com as seguintes atribuições:
Realizar
diagnósticos,
com
levantamento dos problemas de saúde
que requeiram ações de prevenção de
deficiências e das necessidades em
termos de reabilitação, na área adstrita
às Equipes PSF;
- Desenvolver ações de promoção e
proteção à saúde em conjunto com as
Equipes PSF incluindo aspectos físicos e
da comunicação, como consciência e
cuidados com o corpo, postura, hábitos
orais, com vistas ao autocuidado;
- Desenvolver ações para subsidiar o
trabalho das Equipes PSF no que diz
respeito ao desenvolvimento infantil;
Desenvolver ações conjuntas com as
Equipes
PSF
visando
ao
acompanhamento das crianças que

03

03

12

30 horas
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apresentam risco para alterações no
desenvolvimento;
- Realizar ações para prevenção de
deficiências em todas as fases do ciclo de
vida dos indivíduos;
- Acolher os usuários que requeiram
cuidados de reabilitação, realizando
orientações, acompanhamento, de
acordo com a necessidade dos usuários
e a capacidade instalada das Equipes
PSF;
Desenvolver
ações
de
reabilitação,priorizando atendimentos
coletivos.

03

PSICOLOGO
– Identificar, em conjunto com as
Equipes Saúde da Família e a
comunidade, as atividades, as ações e as
práticas a serem adotadas em cada uma
das áreas cobertas;
– Acolher os usuários e humanizar a
atenção;
- Promover a gestão integrada e a
participação dos usuários nas decisões,
por meio de organização participativa
com os Conselhos locais e/ou Municipais
de Saúde;
- Atuar, de forma integrada e planejada,
nas atividades desenvolvidas pelas ESF e

01

03

12

40 horas
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de internação domiciliar, quando estas
existirem,
acompanhamento
e
atendimento a casos, de acordo com os
critérios previamente estabelecidos;
-Elaborar estratégias de comunicação
para divulgação e sensibilização das
atividades do NASF pro meio de
cartazes, jornais, informativos, e outros
veículos de informação;
– Avaliar, em conjunto com as ESF e os
Conselhos de Saúde, o desenvolvimento
e a implantação das ações e a medida de
seu impacto sobre a situação de saúde,
por meio de indicadores previamente
estabelecidos;
– Acolher de forma especial o egresso
de internação psiquiátrica e orientar
sua família, visando a reinserção
social e a compreensão da doença;
– Elaborar projetos terapêuticos
individuais, por meio de discussões
periódicas que permitam a apropriação
coletiva pelas ESF e o NASF do
acompanhamento
dos
usuários,
realizando ações multiprofissionais e
transdisciplinares, desenvolvendo a
responsabilidade compartilhada.
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04

NUTRICIONISTA
Com as seguintes atribuições:
- Conhecer e estimular a produção e o
consumo dos alimentos saudáveis
produzidos regionalmente; Promover a
articulação intersetorial para viabilizar o
cultivo de hortas e pomares comunitário;
- Capacitar Equipes PSF e participar de
ações vinculadas aos programas de
controle e prevenção dos distúrbios
nutricionais
como
carência
por
nutrientes,
sobrepeso,
obesidade,
doenças crônicas não transmissíveis e
desnutrição;
- Elaborar em conjunto com as Equipes
PSF, rotinas de atenção nutricional e
atendimento para doenças relacionadas
à alimentação e Nutrição, de acordo com
protocolos
de
atenção
básica,
organizando a referência e a contra
referência do atendimento; Outras
atividades inerente à função.

01

03

12

30 horas
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05

FONOAUDIÓLOGO(A)
Com as seguintes atribuições:
Realizar
diagnósticos,
com
levantamento dos problemas de saúde,
que requeiram ações de prevenção de
deficiências e das necessidades em
termos de reabilitação, nas escolas;
- Desenvolver ações de promoção e
proteção à saúde em conjunto com às
ESF, incluindo aspectos físicos e da
comunicação, como consciência e
cuidado com o corpo, postura, saúde
auditiva e vocal, hábitos orais, controle
do ruído, com vistas ao autocuidado;
- desenvolver ações conjuntas com as
ESF visando ao acompanhamento das
crianças que apresentam riscos para
alterações no desenvolvimento;
- Acolher os usuários que requeiram
cuidados de reabilitação, realizando
orientações, acompanhamento, de
acordo com a necessidade dos usuários
e a capacidade instalada das ESF;
- Realizar ações que facilitam a inclusão
escolar, no trabalho ou social de pessoas
com deficiência.

01

02

12

30 horas

26
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06

MÉDICO PEDIATRA
-Realizar atendimento individual e
coletivo na área de pediatria, incluindo o
Acompanhamento de Crescimento e
Desenvolvimento – ACD / problemas do
crescimento e desenvolvimento do
recém
nascido
à
puberdade
(adolescência), situação vacinal e outras
patologias apresentadas, observando a
capacidade técnica e nível de atenção no
qual o serviço está inserido;
- Realizar atividades de estímulo a
adoção
de
hábitos
alimentares
saudáveis, partindo do estímulo ao
Aleitamento Materno;
- Realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, acompanhamento dos
usuários e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área;
- Realizar exames médicos, emitir
diagnósticos, medicamentos, solicitar,
analisar, interpretar diversos exames e
realizar outras formas de tratamento
para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos
da medicina

-

02

12

40 horas
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R$ 6.300,00

R$ 75.600,00

R$ 151.200,00
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preventiva ou terapêutica no âmbito das
Unidades Básicas de Saúde.
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07

MEDICO ESPECIALISTA
-Atender consultas de ginecologia e
obstetrícia (pré-natal e doenças da
mulher em geral); colher material para
exames (preventive de cancer);
-Participar de eventos ligados à
Secretaria em que presta serviço e
exercer outras atividades inerentes ao
cargo, confome regulamentação do
CRM.

01

03

12

20 horas

R$ 6.300,00

R$ 75.600,00

TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01

R$302.400,00

R$
1.083.600,00

LOTE 2 – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/CAPS
ITEM

01

PROFISSIONAIS / FUNÇÕES

ENFERMEIRO(A)
Com as seguintes atribuições:
- Planejar, organizar, coordenar,
executar e avaliar os serviços de
assistência de Enfermagem;

QUANT/
PROF.

CADASTRO
RESERVA

QUANT/
MESES

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VALOR BRUTO
MENSAL (POR
UNIDADE DE
PROFISSIONAL

VALOR TOTAL BRUTO
DOS 12 (DOZE)
MESES DE
CONTRATAÇÃOPOR
UNIDADE DE
PROFISSIONAL

02

02

12

40 horas

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00
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- 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;
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02

- Implementar ações e definir estratégias
para promoção da saúde, participar de
trabalhos de equipes multidisciplinares e
orientar equipe para controle de
infecção.
ASSISTENTE SOCIAL
Com as seguintes atribuições:
- Fazer regularmente visitas domiciliares
aos usuários do serviço, com o objetivo
de conhecer através de entrevistas e
observação
direta
a
realidade
socioeconômica, cultural e dinâmica
familiar; contribuindo desta maneira
com informações e dados que possam
colaborar para melhor evolução do caso;
Liberar
medicamentos
gratuitos
conforme avaliação socioeconômica;
- Executar a triagem pré-consulta;
- Acompanhar todo o processo de um
usuário que tenha a necessidade de se
internar por indicação do psiquiatra;
-Favorecer o contato médico-famíliausuário
possibilitando,
assim,
esclarecimentos e informações sobre a
doença.

01

02

12

30 horas

31
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03

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Com as seguintes atribuições:
- Fazer as avaliações próprias para
indicação de terapia ocupacional;
- Indicar e encaminhar pacientes para
atividades socioterápicas e oficinas
terapêuticas;
- Prescrever atividades e oficinas para os
grupos;
- Orientar atividades;
- Atender individualmente (consulta de
terapia ocupacional);
- Promover atividades de cunho
reabilitacional e profissionalizante;
- Promover atividades de integração com
a comunidade.

01

02

12

30 horas

32

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

R$ 90.000,00
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04

MEDICO ESPECIALISTA
-Participar
do
processo
de
territorialização e mapeamento da área
de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a
riscos, inclusive aqueles relativos ao
trabalho, e da atualização continua
dessas informações, priorizando as
situações a serem acompanhadas no
planejamento local;
-Realizar o cuidado em saúde da
população adscrtita, prioritariamente no
âmbito da unidade de saúde, no
domicílio e nos demais espaços
comunitários (escolas, associações,
entre outros), quando necessário;
-Realizar ações de atenção integral
conforme a necessidade de saúde da
população local, bem como as previstas
nas prioridades e protocolos da gestão
local;
-Garantir a integralidade da atenção por
meio da realização de ações de
promoção da saúde, prevenção de
agravos e curativas; e da garantia da
atendimento da demanda espontânea,
da realização das ações programáticas e
de vigilância à saúde;

01

02

12

20 horas

33

R$ 7.700,00

R$ 92.400,00

R$ 277.200,00
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-Realizar busca ativa e notificação de
doenças e agravos de notificação
compulsória e de outros agravos e
situações de importância local;
-Realizar a escuta qualificada das
necessidades dos usuários em todas as
ações, proporcionando atendimento
humanizado
e
viabilizando
o
estabelecimento do vínculo;

05

PSICOLOGO
-Proceder ao estudo e avaliação dos
mecanismos
de
comportamento
humano, elaborando e aplicando ténicas
psicológicas, como testes, para a
determinação de características afetivas,
intelectuais e motoras e outros métodos
de verificação, para possibilitar a
orientação, seleção e treinamento no
campo profissional;
-Emite parecer técnico, programa,
desenvolve e acompanha serviços,
participa de equipe multiprofissional;
-Avaliar pacientes, utilizando métodos e
técnicas
próprias,
analisando,

01

02

12

40 horas

34
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06

diagnosticando e emitindo parecer
técnico,
para
acompanhamento,
atendimento ou encaminhamento a
outros serviços especializados;
-Elaborar e aplicar testes, utilizando seu
conhecimento e prática dos métodos
psicologicos ,para determiner o nível de
inteligência, faculdades, aptidões, traços
de personalidade e outras características
pessoas, possíveis desajustamentos ao
meio social ou de trabalho ou outros
problemas de ordem psicoterápica e ou
de curso preventive, através de sessões
individuais e grupais.
FARMACÊUTICO
- Controla o estoque dos medicamentos,
subministra produtos medicos seguindo
o receituário medico;
-Controla entorpecentes e produtos
equiparados, anotando em mapas, guias
e livros, atendendo as disposições legais;
-Analisa produtos farmacêuticos;
-Participa conforme politica interna da
instituição de projetos, cursos, convênios
e programas de ensino, pesquisa e
extensão;
-Elabora relatórios e laudos técnicos em
sua área de especialidade;

01

02

12

40 horas

35
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R$ 30.000,00
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-Participa de programas de treinamento
quando convocado;
-Participa da elaboração de protocolos
de padronização de medicamentos,
elabora lista de compras e participa de
comissões;
-Trabalha
Segundo
normas
de
segurança, qualidade, produtividade,
hygiene preservação ambiental;
-Executa quaisquer outras atividades
correlatas.
TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02

ITEM

01

ESPECIFICAÇÕES

MÉDICOS PLANTONISTAS
-Efetuar
acompanhamento
clínico
(ambulatorial e hospital) de pacientes
portadores de doenças infecciosas e/ou
parasitárias causadas por virus e/ ou
bactérias;

QUANT/
PROF.

05

R$ 757.200,00

LOTE: 03 – HOSPITAL MUNICIPAL DR. AFONSO MATOS
PLANTÃO
CADASTRO
QUANT/
/
VALOR
BRUTO
RESERVA
MESES
CARGA
MENSAL
(POR
DE
HORÁRIA UNIDADE
MENSAL
PROFISSIONAL)

04

12

4 Plantões
Mensais

36

R$ 12.633,32

VALOR TOTAL BRUTO
DOS 12 (DOZE)
MESES DE
CONTRATAÇÃO POR
UNIDADE DE
PROFISSIONAL

R$ 151.599,84

VALOR
TOTAL
R$

R$ 1.364.398,56
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-Realizar
solicitação
de exames
diagnósticos especializados relacionados
a doenças infecciosas e/ou parasitárias;
-Analisar e interpreter resultados de
exames diversos, comparando os com
os padrões normais para confirmer ou
informar o diagnóstico;
Emitir
diagnóstico,
prescrever
medicamentos relacionados a patologias
específicas, aplicando recursos de
medicina preventive ou terapêutica;
-Manter
registro
dos
pacientes,
examinando-os, anotando a conclusão
diagnóstica, o tratamento prescrito e
evolução da doença;
-Prestar atendimento em urgências
clínicas, dentro de atividades afins;
-Coletar e avliar dados bioestatísticos e
sóciosanitários da comunidade, de forma
a desenvolver indicadores da saúde da
população;
-Elaborar programas epidemiológicos,
educativos e de atendimento medico
preventido, voltado para a comunidade
em geral.
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02

MÉDICO GINECOLOGISTA
-Realizar atendimento na área de
gineco-obstetrícia, incluindo assistência
ao pré-natal e puerpério, direitos sexuais
e reprodutivos, enfrentamento da
violência contra mulher, assistência às
mulheres com doenças crônicodegenerativas, rastreamento de câncer,
abordagem Infecções Sexualmente
Transmissíveis – IST e atualização
vicinal;
-Realizar atendimentos às mulheres,
exames complementares, diagnóstico,
terapêutica, acompanhamento das
usuárias e executar qualquer outra
atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área;
-Realizar exames médicos, dentre eles a
coleta de exame citopatológico e
colposcopia,
emitir
diagnósticos,
prescrever medicamentos, solicitar,
analisar, interpretar diversos exames e
realizar outras formas de tratamento
para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos
da medicina
preventiva ou terapêutica;

-

01

12

40 Horas
Mensais

38

R$ 7.700,00

R$ 92.400,00

R$ 92.400,00
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03

04

05

MÉDICO CARDIOLOGISTA
-Diagnosticar e tratar afecções cardíacas
congênitas ou adquiridas, empregando
meios clínicos, para promover ou
recuperar a saúde dos pacientes;
-Realizar exames ecocardiográficos e
similares;
-Emitir laudos; Realizar as atribuições de
Médico e demais atividades inerentes ao
emprego;
-Avaliação e emissão de parecer médicopericial componente da avaliação
biopsicossocial da deficiência e/ou
incapacidade laboral;
MÉDICO UROLOGISTA
-Diagnosticar e tratar afecções do
aparelho geniturinário, masculino e
feminino, empregando meios clínicocirúrgicos para promover ou recuperar a
saúde;
-Planejar; Realizar as atribuições de
Médico e demais atividades inerentes ao
emprego.
ENFERMEIRO (A)
Com as seguintes atribuições:
- Planejar, organizar, coordenar,
executar e avaliar os serviços de
assistência de Enfermagem;

-

01

12

40 Horas
Mensais

R$ 7.700,00

R$ 92.400,00

R$ 92.400,00

-

01

12

40 Horas
Mensais

R$ 7.700,00

R$ 92.400,00

R$ 92.400,00

07

03

12

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

R$ 300.000,00

10 Plantões
Mensais
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- 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;
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06

- Implementar ações e definir
estratégias para promoção da saúde,
participar de trabalhos de equipes
multidisciplinares e orientar equipe para
controle de infecção.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
- Organizar equipamento, sala de exame
e material;
- Averiguar condições técnicas de
equipamentos e acessórios;
- Calibrar o aparelho no seu padrão;
- Averiguar a disponibilidade de material
para exame;
- montar carrinho de medicamentos de
emergência; organizar câmara escura e
clara;
- Adaptar agenda para atendimento de
pacientes prioritários;
- Ordenar a sequência de exames;
- Receber pedido de exames e ou
prontuário do paciente;
- Preparar o paciente para exame;
- Providenciar preparos adicionais do
paciente;
- Retirar próteses móveis e adornos do
paciente;
- Higienizar o paciente;
- Ajustar o aparelho conforme o paciente
e tipo de exame;

04

02

12

160 horas
mensais

41

R$ 1.100,00

R$ 13.200,00

R$ 79.200,00
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- Processar filme na câmara escura,
avaliar a qualidade do exame e submeter
o exame à apreciação médica;
- Prestar atendimento fora da sala de
exame;
- Isolar área de trabalho para exame;
- Entregar protocolo ao paciente ou
responsável E entregar exame ao
médico, paciente ou responsável;
- Trabalhar com biossegurança.

07

ASSISTENTE SOCIAL
-Discutir com os usuários as situações
problema; fazer acompanhamento social
do tratamento da saúde;
-Estimular o usuário a participar do seu
tratamento de saúde; discutir com os
demais membros da equipe de saúde
sobre a problemática do paciente,
interpretando a situação social dele;
informar e discutir com os usuários
acerca dos direitos sociais, mobilizandoo ao exercício da cidadania;
-Elaborar relatórios sociais e pareceres
sobre matérias específicas do serviço
social; -Participar de reuniões técnicas da

01

02

12

30 Horas

42

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

R$ 90.000,00
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equipe interdisciplinar; discutir com os
familiares sobre a necessidade de apoio
na recuperação e prevenção da saúde
do paciente.

08

NUTRICIONISTA
-Planeja, coordena e supervisiona
serviços ou programas de nutrição,
analisando carências e o conveniente
aproveitamento dos recursos dietéticos.
Controla a estocagem, preparação,
conservação
e
distribuição
dos
alimentos, afim de contribuir para
melhoria proteica, racionalidade e
economicidade dos regimes alimentares;
-Procede o planejamento e a elaboração
de cardápios e dietas especiais para
oferecer refeições balanceadas;
-Desenvolve o treinamento em serviço
do pessoal auxiliar de nutrição para

01

02

12

30 Horas

43

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

R$ 90.000,00
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racionalizar e melhorar o padrão técnico
dos serviços;
-Supervisiona o preparo, distribuição das
refeições, recebimento dos gêneros
alimentícios, sua armazenagem e
distribuição para possibilitar um melhor
rendimento do serviço;
-Efetua o registro das despesas e das
pessoas que recebem refeições, fazendo
anotações em formulários apropriados
para estipular o custo médio da
alimentação;
-Promove o conforto e a segurança do
ambiente de trabalho para prevenir
acidentes;
- Degusta os pratos; Colabora com a
limpeza e organização do local de
trabalho;
-Executa outras tarefas correlatas e/ou
determinadas pelo superior imediato.
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09

FARMACÊUTICO
-Controla o estoque dos medicamentos,
subministra produtos medicos seguindo
o receituário medico;
-Controla entorpecentes e produtos
equiparados, anotando em mapas, guias
e livros, atendendo as disposições legais;
-Analisa produtos farmacêuticos;
-Participa conforme politica interna da
instituição de projetos, cursos, convênios
e programas de ensino, pesquisa e
extensão;
-Elabora relatórios e laudos técnicos em
sua área de especialidade;
-Participa de programas de treinamento
quando convocado;
-Participa da elaboração de protocolos
de padronização de medicamentos,
elabora lista de compras e participa de
comissões;
-Trabalha
Segundo
normas
de
segurança, qualidade, produtividade,
hygiene preservação ambiental;
-Executa quaisquer outras atividades
correlatas.

-

01

12

40 Horas

TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

R$ 2.230.798,56
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ITEM

01

LOTE: 04 – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA /UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL
VALOR TOTAL BRUTO
PROFISSIONAIS / FUNÇÕES
QUANT/
CADASTRO
QUANT/
CARGA
VALOR BRUTO
DOS 12 (DOZE)
PROF.
RESERVA
MESES
HORÁRIA
MENSAL (POR
MESES DE
SEMANAL
UNIDADE DE
CONTRATAÇÃO) POR
PROFISSIONAL)
UNIDADE DE
PROFISSIONAL
CIRURGIÃO DENTISTA
Compreendendo
as
seguintes
atribuições:
- Realizar diagnóstico com a finalidade
de obter o perfil epidemiológico para o
planejamento e a programação em
saúde bucal;
- Realizar os procedimentos clínicos da
Atenção Básica em saúde bucal,
incluindo atendimento das urgências e
pequenas cirurgias ambulatoriais;
- Realizar a atenção integral em saúde
bucal (promoção e proteção da saúde,
prevenção de agravos, tratamento
individual e coletivo a todas as famílias,
a indivíduos e a grupos específicos, de
acordo com planejamento local, com
resolubilidade;
- Encaminhar e orientar usuários,
quando necessário, a outros níveis de

07

02

12

40 horas

46

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

VALOR
TOTAL
R$

R$ 270.000,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
Av. Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 06.158.729/0001-77

02

assistência,
mantendo
sua
responsabilização pelo acompanhamento
do usuário e o segmento do tratamento;
- Realizar supervisão técnica do ACD; e
-Participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado
funcionamento da USF.
ENFERMEIRO (A)
Com as seguintes atribuições:
- Realizar assistência integral (promoção
e proteção da saúde, prevenção de
agravos,
diagnóstico,
tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde) aos
indivíduos e famílias na USF e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou
nos demais espaços, em todas as fases
do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira
idade; durante o tempo e frequência
necessários de acordo com as
necessidades de cada paciente;
- Realizar consulta de enfermagem,
solicitar exames complementares e
prescrever medicações;
- Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar
as ações desenvolvidas pelos ACS;
- Supervisionar, coordenar e realizar
atividades de educação permanente dos
ACS e da equipe de enfermagem;

10

03

12

40 horas

47

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

R$ 390.000,00
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- Contribuir e participar das atividades de
Educação Permanente do Auxiliar de
Enfermagem, ACD; e
- Participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado
funcionamento da USF;
- Planejar, gerenciar, coordenar,
executar e avaliar a USF.
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03

MÉDICO (A)
Com as atribuições:
Participar
do
processo
de
territorialização e mapeamento da área
de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a
riscos, inclusive aqueles relativos ao
trabalho, e da atualização contínua
dessas informações, priorizando as
situações a serem acompanhadas no
planejamento local;
- Realizar o cuidado em saúde da
população adscrita, prioritariamente no
âmbito da unidade de saúde, no
domicílio e nos demais espaços
comunitários (escolas, associações,
entre outros), quando necessário;
Realizar ações de atenção integral
conforme a necessidade de saúde da
população local, bem como as previstas
nas prioridades e protocolos da gestão
local; Garantir a integralidade da atenção
por meio da realização de ações de
promoção da saúde, prevenção de
agravos e curativas; e da garantia de
atendimento da demanda espontânea,
da realização das ações programáticas e
de vigilância à saúde; Realizar busca
ativa e notificação de doenças e agravos

03

03

12

40 horas

49

R$ 6.300,00

R$ 75.600,00

R$ 453.600,00
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de notificação compulsória e de outros
agravos e situações de importância local;
- Realizar a escuta qualificada das
necessidades dos usuários em todas as
ações, proporcionando atendimento
humanizado
e
viabilizando
o
estabelecimento do vínculo;
- Responsabilizar-se pela população
adscrita, mantendo a coordenação do
cuidado mesmo quando esta necessita
de atenção em outros serviços do
sistema de saúde;
- Participar das atividades de
planejamento e avaliação das ações da
equipe, a partir da utilização dos dados
disponíveis;
- Promover a mobilização e a
participação da comunidade, buscando
efetivar o controle social;
- Identificar parceiros e recursos na
comunidade que possam potencializar
ações intersetoriais com a equipe, sob
coordenação da Secretaria de Saúde;
- Garantir a qualidade do registro das
atividades nos sistemas nacionais de
informação na Atenção Básica; Participar
das
atividades
de
educação
permanente;
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- Realizar outras ações e atividades a
serem definidas de acordo com as
prioridades locais; Realizar assistência
integral (promoção e proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção
da saúde) aos indivíduos e famílias em
todas as fases do desenvolvimento
humano: infância, adolescência, idade
adulta e terceira idade; Realizar
consultas clínicas e procedimentos na
Unidade de Saúde – US e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou
nos demais espaços comunitários
(escolas, associações entre outros
assemelhados);
- Realizar atividades de demanda
espontânea e programada em clínica
médica, pediatria, ginecol. obstetrícia,
cirurgias
ambulatoriais,
pequenas
urgências
clínico
cirúrgicas
e
procedimentos para fins de diagnósticos.
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04

FARMACÊUTICO (A)
-Controla o estoque dos medicamentos,
subministra produtos medicos seguindo
o receituário medico;
-Controla entorpecentes e produtos
equiparados, anotando em mapas, guias
e livros, atendendo as disposições legais;
-Analisa produtos farmacêuticos;
-Participa conforme politica interna da
instituição de projetos, cursos, convênios
e programas de ensino, pesquisa e
extensão;
-Elabora relatórios e laudos técnicos em
sua área de especialidade;
-Participa de programas de treinamento
quando convocado;
-Participa da elaboração de protocolos
de padronização de medicamentos,
elabora lista de compras e participa de
comissões;
-Trabalha
Segundo
normas
de
segurança, qualidade, produtividade,
higiene preservação ambiental;
-Executa quaisquer outras atividades
correlatas.

01

02

12

40
Horas

TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

R$ 1.203.600,00
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SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
LOTE 05 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ITEM

01

PROFISSIONAIS / FUNÇÕES

QUÍMICO
- Organizar equipamentos, sala de
exames e material;
-Realização de experimentos, analises e
controles de produtos em laboratórios;
-Efetuar
procedimentos
e
acompanhamentos das etapas de
produção;
-Desempenhar de experimentação e
condução
das
atividades
em
laboratórios;
-Receber, preparer e distribuir materiais
destinados às atividades do laboratórioo
e para análise;
-Efetuar o tratamento e o controle da
água
de
reservatórios
e
dos

QUANT/
PROF.

CADASTRO
RESERVA

QUANT/
MESES

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VALOR BRUTO
MENSAL (POR
UNIDADE DE
PROFISSIONAL)

VALOR TOTAL
BRUTO DOS 12
(DOZE) MESES DE
CONTRATAÇÃO)
POR UNIDADE DE
PROFISSIONAL

VALOR
TOTAL
R$

01

01

12

160 Horas
mensais

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

R$ 60.000,00
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equipamentos de purificação, utilizando
técnicas adequadas.
TOTAL ESTIMADO DO LOTE 05

R$ 60.000,00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOTE 06 – ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS/CREAS
ITEM

01

PROFISSIONAIS / FUNÇÕES

ASSISTENTE SOCIAL
-Fazer regulamente visitas domiciliares
aos usuários do serviço, com o objetivo
de conhecer atraves de entrevistas e
observação
direta
a
realidade
socieconômica, cultural e dinâmica
familiar; contribuindo desta maneira

QUANT/
PROF.

CADASTRO
RESERVA

QUANT/
MESES

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VALOR BRUTO
MENSAL (POR
UNIDADE DE
PROFISSIONAL)

VALOR TOTAL
BRUTO DOS 12
(DOZE) MESES DE
CONTRATAÇÃO)
POR UNIDADE DE
PROFISSIONAL

03

03

12

40 horas

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

54
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R$
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com informações e dados que possam
colaborar para melhor evolução do caso;
-Liberar
medicamentos
gratuitos
conforme avaliação socieconômica;
- Executar a triage pré- consulta;
- Acompanhar todo o processo de um
usuário que tenha a necessidade de se
internar por indicação do psiquiatra;
-Favorecer o contato medico- famíliausuario
possibilitando,
assim,
esclarecimentos e informações sobre a
doença.

02

ADVOGADO(A)
- Prestar atendimento e consultoria
jurídica;
- Receber denuncias;
-Fazer encaminhamentos processuais e
administrativos;
-Proferir palestras sobre direito das
crianças, adolescentes, idosos e
mulheres;
- Esclarecer procedimentos legais aos
profissionais dos Centros;
- Elaborar levantamento dos casos de
violência;
-Acompanhamento em delegacias e
fóruns;

01

02

12

20 horas
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-Realizar outras atividades jurídicas
inerentes ao operador do direito.

03

PSICÓLOGO
-Coordenar os grupos de apoio às
crianças e adolescentes e ses familiares;
- Realizar estudos de caso;
- Elaborar laudos e pareceres técnicos e
psicológicos, quando solicitados;
- Realizar visitas domiciliares, quando for
necessário;
-Acompanhar crianças e adolescentes e
seus familiares junto à rede de serviços,
principalmente aqueles que prestam
atenção psicossocial;
- Acompanhamento de adolescentes em
cumprimento
de medidas sócio
educativas, em meio aberto;
- Promover o atendimento a pessoas em
situação de violência.

02

03

12

40 horas

56

R$ 2.500,00
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R$ 150.000,00
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04

EDUCADOR FISICO
- Executar as atividades físicas nos
programas, projetos e serviços da
secretaria;
- Instituir e acompanhar idosos,
gestantes, adultos e crianças deficientes,
cardíacos e doentes em atividades físicas
que beneficiem a saúde;
- Coordenar atividades ao ar livre;

-

01

12

40 horas

R$ 2.500,00

TOTAL ESTIMADO LOTE 06

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$ 450.000,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DE CONTRATAÇÃO) POR UNIDADE DE
PROFISSIONAL

R$ 5.785.198,56

cinco milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos
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CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
CREDENCIAMENTO N° 01 /2021

, inscrita no CNPJ sob o nº
com sede na Rua

, nº

, Bairro

, por seu representante legal, Senhor
RG. nº
, nº

/

, portador da Cédula de Identidade,

e do CPF nº
, Bairro

, na cidade de

,

, residente e domiciliado na Rua

, em

/

, DECLARA, para devidos

fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, regulamentado pelo Decreto nº 4.358/2002,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor
de 16 (dezesseis) anos.

(

) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

,

de

de 2021.

(assinatura do representante legal da Licitante)
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CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

(nome do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº……….. ,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação no presente credenciamento, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firme a presente.

(Local), (data)

Assinatura do licitante
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CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL

CREDENCIAMENTO Nº 01/2021

(Nome do credenciado),
inscrito no CPF sob o nº ……………… declara, sob as penas da lei, que,
concorda 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 licitante
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CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº /2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA, E DE
OUTRO LADO ,...........................................

A Prefeitura Municipal de Matinha, ente de direito público, situada na Av. Major
Heráclito, s/n, Centro, Matinha/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.158.729/0001-77,
neste ato, representada pela Prefeita Municipal ________________,portadora da
Cédula de Identidade RG nº ____________ SSP/MA e inscrita no CPF/MF sob o n.º
______________, brasileira, casada, residente e domiciliada neste Município de
Matinha

,

a

seguir

denominada

CONTRATANTE,

e

o

(a)

Senhor

(a)

____________________,profissão ______________, brasileiro (a), estado civil,
residente e domiciliado (a) na _____________________, Bairro ____________, na
cidade de ________________, inscrita no CPF sob o nº_________________, a seguir
denominada(o) CONTRATADO (A), acordam e ajustam firmar o presente Contrato,
para prestação de serviço na área da saúde e/ou assistência social, tudo de acordo
com a legislação e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 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
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Constitui o objeto deste Contrato o Credenciamento para prestação de serviços
técnicos profissionais, para atendimento de demandas da Secretaria de Saúde e
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Política Pública para as
mulheres.
Parágrafo Primeiro – A consulta e/ ou exame médico será realizado no
Hospital Municipal de Matinha e nos Postos de Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETOMA DOS SERVIÇOS
O Município através do Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social se
reserva o direito de, a qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, avocar a si a
prestação da assistência ao paciente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
Os serviços, objeto deste contrato, que tenham sido regulamente prestados
conforme o estipulado na “Cláusula Primeira” serão pagos ao (à) CONTRATADO (A),
pelo Fundo Municipal Saúde de Matinha e pela Secretaria Municipal de Assistência
Social, Cidadania e Políticas Públicas para as Mulheres de acordo com o valor fixado
no Anexo I do Edital de Credenciamento nº 01/2021.
Parágrafo Primeiro – O valor mensal do presente contrato é de R$ ...............
(.....................................).
Parágrafo Segundo – 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.
Parágrafo Terceiro – Qualquer desligamento por parte do (a) CONTRATADO
(A), mesmo, que temporário, terá que ser comunicado oficialmente aos Fundos
Municipais de Saúde e Assistência e por elas autorizado.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
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O Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social de
Matinha pagará aos profissionais ou empresas credenciadas, pelos serviços
efetivamente prestados, até o 5º dia útil, do mês subsequente a prestação do serviço,
mediante apresentação de RPA ou Nota Fiscal, os valores líquidos que lhes forem
devidos, deduzidos, se for o caso, as multas que se tornaram devidas.
Parágrafo Primeiro – O Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de
Assistência Social de Matinha somente pagará as empresas credenciadas, após a
comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem como
apresentação de CND’s do FGTS e do INSS. O descumprimento desta condição
acarretará a paralisação do pagamento, sobre o qual não ensejara juros de mora ou
correção monetária.
Parágrafo Segundo – A (s) conta (s) e/ou fatura (s) de cobrança de serviços
prestados ao Fundo Municipal de Saúde e/ou ao Fundo Municipal de Assistência
Social, pelas pessoas físicas ou jurídicas, serão indelevelmente assinadas pela
CONTRATADA ou pelos Diretor (es) da CONTRATADA, em local próprio do
respectivo impresso/modelo, ficando o (s) signatários (s) pessoal e solidariamente
responsável (eis) pela veracidade dos dados e lisura da documentação apresentada.
Parágrafo Terceiro – As eventuais reclamações, retificações ou impugnações,
relativamente às horas e produções apuradas, deverão ser feitas por escrito no prazo
de 30 (trinta) dias ao Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência
Social de Matinha. Decorrido este prazo, a retificação parcial ou total, feita pelo Fundo
Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, poderá ser
considerada, por esta, como definitiva, válida e aceita, não assistindo à
CONTRATADA qualquer direito a reclamação.
Parágrafo Quarto- Considerando a possibilidade de ocorrer acréscimo de
produção da prestação de serviços de enfermagem na Estratégia Saúde da Família/
Unidades Básicas de Saúde, por força de novas ações impostas pela publicação de
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novas portarias, poderá ter acrescimo de até 10%(dez) por cento no valor mensal do
contrato dessa prestação de serviço.
CLÁUSULA QUINTA - DO ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DO REAJUSTE DE
PREÇO
Parágrafo

Primeiro

–

O

preço

contratado

em

decorrência

deste

Credenciamento não será reajustado durante o prazo de sua vigência.
Parágrafo Segundo – Após os primeiros 12 (doze) meses, em caso de
prorrogação, os preços dos serviços efetivamente executados poderão ser
reajustados, em conformidade com a legislação vigente, com a aplicação do Índice
Geral de Preço do Mercado –IGPM e/ ou Tabela de valores do Sistema Único de
Saúde –SUS, acumulado no período.
Parágrafo Terceiro – Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro
contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser
refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum
acordo, com base no artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei de Licitação, buscarão uma
solução para a questão. Durante as negociações, o prestador de serviço contratado
em hipótese alguma poderá paralisar a execução dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
O Município através do Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Município de
Assistência Social de Matinha poderá fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo
interesse, o exato cumprimento deste contrato, inclusive verificado a efetiva realização
dos serviços contratados, e a observância do regime assistencial de que trata a
“Cláusula Primeira”.
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Parágrafo Primeiro – O (A) CONTRATADO (A) proporcionará todas as
facilidades necessárias ao pessoal que o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo
Municipal de Assistência Social de Matinha designe para exercer a ação fiscalizadora
que lhe é facultada.
Parágrafo Segundo – A fiscalização de que trata está “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, corresponsabilidade do Fundo Municipal
de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social de Matinha.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
Serão de responsabilidade do (a) CONTRATADO (A):
I.

Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento,
realizando os serviços médicos na sua especialidade;

II. Cumprir os horários estabelecidos para os plantões, para as equipes do
PSF e demais profissionais da saúde, sob pena de não lhe ser remunerado
o respectivo plantão e ocasionar o seu descredenciamento;
III. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão
ser realizados com a observância das normas técnicas e legais aplicáveis,
em

especial

os

princípios

balizadores

do

SUS,

integralidade,

universalidade, equidade, hierarquização e gratuidade;
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IV. Não se ausentar do local do trabalho, a não ser para serviços atinentes a
profissão e que tenha que ser realizados externamente, como o
deslocamento para acompanhamento médico de paciente até as centrais
de leitos de municípios vizinhos ou ao município responsável pelo
recebimento em atendimentos de alta complexidade do município;
V. Comunicar imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Saúde
qualquer anormalidade ou fato de caráter urgente que coloque em risco a
saúde pública;
VI. O (A) CONTRATADO (A) deverá tomar os cuidados necessários à perfeita
execução do contrato;
VII. As despesas com alimentação, transporte, remuneração e impostos
incidentes sobre os serviços, serão de responsabilidade dos profissionais
Contratados;
VIII. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Matinha,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;
IX. 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;
X. Atendimento conforme a necessidade através de consultas de no mínimo
20 (vinte) minutos, podendo o Fundo Municipal de Saúde adaptar o número
de atendimentos de acordo com parâmetros técnicos e série histórica;
XI. Realizar exames agendados em pacientes do Município de Matinha,
podendo o Fundo Municipal de Saúde adaptar o número de exames de
acordo com parâmetros técnicos e série histórica;
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XII. Os serviços serão prestados nos Postos de Saúde e Hospital Municipal de
Matinha;
XIII. Deverá ser emitido pelo profissional credenciado lista dos pacientes
atendidos e encaminhar ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo
Municipal de Assistência Social para que os profissionais do programa
possam continua o acompanhamento do paciente;
XIV. Apresentar, mensalmente, Recibo de Profissional Autônomo e/ou Nota
Fiscal;
XV. Arcar com o pagamento do IR –Imposto de Renda e ISS – Imposto Sobre
Serviços, cujos valores serão descontados pelo Município, no momento do
pagamento.
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Serão de responsabilidade da CONTRATANTE:
I.

Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto,
conforme especificações constantes do Edital;

II. Realizar o pagamento conforme conta deste contrato;
III. Notificar o (a) contratado (a) da ocorrência de qualquer descumprimento
dos termos deste contrato;
IV. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos e de conformidade com
os serviços efetivamente executados, contra a apresentação de RPA, e, ou
Nota Fiscal através de crédito em conta;
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V. Dos valores a serem pagos serão descontados IR – Imposto de Renda e
ISS – Imposto Sobre Serviços.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS
O (A) CONTRATADO (A) deverá manter em perfeita regularidade suas
obrigações sociais, previdenciárias, tributárias e/ou parafiscais, bem como sua
situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades, devendo
apresentar, mensalmente, junto ao Fundo Municipal de Matinha, o comprovante de
recolhimento junto ao INSS e FGTS, e sempre que este julgar necessário.
CLÁUSULA DEZ - DA RETIFICAÇÃO DOS DANOS DA CONTRATADA
A CONTRATADA deverá notificar o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo
Municipal de Assistência Social de Matinha de qualquer modificação essencial de sua
pessoa jurídica (inclusive da respectiva representação legal, mesmo em caráter
transitório ou eventual) e, notadamente, de qualquer alteração relevante no Estatuto,
Contrato Social ou Ato Constitutivo.
CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mediante Termo Aditivo, o presente contrato poderá ser modificado pelas
partes, sempre que ocorrer alterações que se fizerem necessárias.
CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO
O Município através do Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de
Assistência Social de Matinha providenciará a(s) publicação(ões) resumida(s), no
diário oficial do Estado do Maranhão do contrato, bem como o Termo(s) de Aditivo(s),
se for o caso, e outras determinadas em lei.
CLÁUSULA TREZE – DAS PENALIDADES
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A inobservância, pelo (a) CONTRATADO (A), de qualquer cláusula, condições
ou obrigação constante deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou
regulamentar pertinente, autorizará ao Município através do Fundo Municipal de
Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social de Matinha a aplicar, a seu critério,
qualquer das seguintes sanções:
Parágrafo Primeiro – O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará
à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:
a) 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia;
b) 10% (dez por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior.
Parágrafo Segundo – As multas, a que se refere esta Cláusula, incidem sobre
o valor do contrato, e serão descontados dos pagamentos eventualmente devidos pela
Prefeitura Municipal de Matinha, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
Parágrafo Terceiro – 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 Matinha, 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.
e) A “ multa – dia” corresponderá a 1/60 (um sessenta avos) do valor do último
pagamento mensal liquidado.
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Parágrafo Quarto – 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.
Parágrafo Quinto – Ocorrendo a inexecução de que trata a parágrafo terceiro,
reserva-se ao Órgão contrate o direito de credenciar outro profissional, observada a
ordem de classificação, comunicando, em seguida, à Prefeitura Municipal de Matinha,
para as providencias cabíveis.
Parágrafo Sexto – A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de
competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Matinha.
Parágrafo Sétimo – 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.
Parágrafo Oitavo – Independentemente da ordem das sanções, o Município
através do Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social de
Matinha poderá optar pela rescisão contratual e cobrança de perdas e danos
resultantes do respectivo fato gerador.
CLÁUSULA QUARTOZE – DO CANCELAMENTO
O cancelamento da prestação dos serviços terá lugar de pleno direito,
independente de interposição judicial ou extrajudicial, quando o credenciado:
a) recusar-se a prestar os serviços, preestabelecidos na ordem de
convocação;
b) falir ou dissolver- se;
c) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA QUINZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL
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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 parágrafo único, todos da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO PRAZO
O presente Contrato terá vigência de 12 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.
CLÁUSULA DEZESSETE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR
GOBAL
Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, correrão à
conta das dotações orçamentárias: 02.16.01.10.301.0024.2039.0000 – Manut.
Atenção Básica em Saúde da Família; 02.16.01.10.301.0024.2040.0000 – Manut. da
Atenção Básica em Saúde Bucal; 02.16.01.10.301.0024.2042.0000 – Manut. da
Atenção Básica em Saúde; 02.16.01.10.301.0024.2067.0000 – Manut. da Atenção
Básica – NASF; 02.16.01.10.302.0024.2043.0000 – Manut. da Atenção de Media
Complex. Ambulatorial e Hospitalar; 02.16.01.10.302.0024.2064.0000 – Manut. e
Funcionamento do CAPS; 02.15.01.08.244.0025.2048.0000 – Manut. Serv. de
Proteção

Básica

–

CRAS

e

Conv.

e

Fortalecimento

de

Vínculos;

02.15.01.08.244.0032.2047.0000 – Manut. Serv. de Proteção Especial CREAS e Pbc
– Escola.
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
constante do presente orçamento, e para os exercícios subsequentes, pela dotação
que vier a ser alocada para atender as obrigações da mesma natureza.
Parágrafo Primeiro – O presente contrato tem o valor para seu período de
vigência de ........./....../...... em R$........... (.........................................), com base nos
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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 DEZOITO – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente contrato foi celebrado em conformidade com a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DEZENOVE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
O presente contrato é celebrado através de Edital de Credenciamento nº
01/2021, ao qual está vinculado, bem como a Lei nº 8.666/93, nos casos omissos.
CLÁSULA VINTE – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Matinha, 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.
Matinha/MA,

de

de 2021.

___________________________________
LINIELDA NUNES CUNHA
Prefeita Municipal de Matinha/MA

_____________________________________
Contratado (a)

TESTEMUNHAS

______________________________
CPF nº

__________________________
CPF nº
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CREDENCIAMENTO Nº 01/2021.
ANEXO VI - MODELO DE FICHA CADASTRAL - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
NOME OU RAZÃO SOCIAL
NOME DO RESPONSÁVEL

NOME DO PROFISSIONAL

FILIAÇÃO DO PROFISSIONAL
NACIONALIDADE

NATURALIDADE

DATA NASCIMENTO ESTADO CIVIL

ENDEREÇO DO CONSULTÓRIO OU CLÍNICA
(rua, nº, bairro CEP, etc)

SEXO

TELEFONE (RES E COM)

Nº INSCRIÇÃO INSS

Nº INSCRIÇÃO
MUNICIPAL

CPF/CNPJ

CRM/PR

CART IDENT

CART TRABALHO

CERT RESERV

TITULO ELEITOR

AGENCIA

CONTA CORRENTE

ESPECIALIDADE MÉDICA

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

SIM

NÃO

É SERVIDOR PÚBLICO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA?
ESTÁ NO EXERCÍCIO DE MANDATO LEGISLATIVO?
ESTA REGISTRADO OFICIALMENTE PARA CANDIDATURA DE CARGO ELETIVO?
POSSUI OUTROS VINCULOS EMPREGATÍCIOS?

Declaro a disponibilidade de atendimento às consultas nos seguintes dias e
horários: Manhã: -dias da semana:.................local:...................horas:...........nº
Consultas:.......... Tarde: -dias da
semana:...................local:...................horas:...........nº Consultas:..........
Matinha……… de ………………………….de 2021.

Assinatura e carimbo
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