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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2021-SMS
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL DE SAUDE
A Comissao Permanente de Licitagao, do Municipio de Pacoti, Na Avenida Coronel
Jose Cicero Sampaio - N° 663 - Centro Pacoti - Ceard, composta por: Frederico Alberto Sampaio
Martins - Presidente, Jose Daniel Moreira Membro e Antonio Vamunes Gaspar de Sousa Membro, tomam publico para conhecimento dos interessados que abrir£ inscrigoes, atravÿs de
NAS
DE PROFISSIONAIS DE SAUDE,
requerimento, CREDENCIAMENTO
ESPECIALIDADES CONFORME QUADRO EM ANEXO DO EDITALJUNTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.

-

-

FUNDAMENTAgAO: 1.1. Este CREDENCIAMENTO baseia-se na impossibilidade de
competigao conforme dispoe o art. 25, inciso II, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993,
Decisao 656/1995 do TCU e demais legislates pertinentes, aplicando-se, no que couber, os
principios do direito ptiblico, suplementados pelos preceitos do direito privado.
PRAZOS: O requerimento de credenciamento, acompanhado de toda a documentagao exigida de
acordo com o item 03 deste edital, somente poder£ ser entregue, em envelope lacrado, na Sala da
Comissao de Licitagao, de segunda a sexta-feira, nos horarios das 08:00 as 12:00, ate o dia 08 de
jimho de 2021, das 08:00h. A segao de abertura dos envelopes ocorrerÿ no dia 08 de junho de 2021
as 10:00.

Documentos enviados pelo correio serao aceitos, desde que cheguem a Comissao de Licitagao ate o
dia 07/06/2021, impreterivelmente as 08:00h. sendo enderegados a comissao de licitagao de Pacoti
CE, localizado a Avenida Coronel Jose Cicero Sampaio - N° 663 Centro - Pacoti - Ceard.

-

-

ANEXOS QUE COMPOEM O EDITAL:
ANEXO I Formulario de Inscrigao para credenciamento
ANEXO II Valor maximo dos servigos
ANEXO III Minuta do Contrato
ANEXO IV Termo de Referenda

-

-

1.

DO OBIETO

1.1. Constitui objeto do presente procedimento administrative o CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS DE SAUDE, NAS ESPECIALIDADES CONFORME QUADRO EM ANEXO
DO EDITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTICE.

1.2. Os servigos serao prestados na cidade de Pacoti - Ce, atraves de encaminhamento emitido pela
Secretaria de Saude do Municipio de Pacoti;
1.3.
Determina-se que o valor seja os estipulados no Anexo I A DO TERMO DE REFRENCIA
deste Edital;
1.4. O inteiro teor deste edital e seus anexos estarao disponiveis na Sala da Comissao de Licitagao,
situado a AV. CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO N° 663 - CENTRO - PACOTI - CEARA.

-
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1.5. 0 processo de credenciamento contempla a analise documental dos interessados que acudirem
ao mesmo, compreendendo habilitagao e qualificagao e o cumprimento das demais exigencias
contidas no presente edital, bem como aceitagao das mesmas.
2. DA PARTICIPACAO E CREDENCIAMENTO

Poderao participar deste Edital de Credenciamento pessoas fisicas ou juridicas que
apresentem todos os documentos exigidos neste edital, assim como aceitem as exigencias

2.1.

estabelecidas.
Nao sera credenciada pessoa fisica ou juridica que:
2.2.
2.2.1. Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administragao Publica suspenso, ou que
por esta tenha sido declarada inidonea;
2.2.2. Que esteja sob regime de falencia, concurso de credores, dissolugao ou liquidagao;
2.2.3. Que deixe de apresentar documentagao ou informagao e/ou apresente-a incompleta ou em
desacordo com as disposigoes deste edital;
2.2.4. Cujos sdcios, proprietaries, administradores ou dirigentes tambem sejam servidores ou
dirigentes do orgao respons&vel pelo presente credenciamento (art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93).
2.2.5. Que deixe de apresentar documentagao ou informagao e/ou apresente-a incompleta ou em
desacordo com as disposigoes deste edital;
2.2.6. Empresas Reunidos sob forma de cons6rcio;
2.1.

JUSTIFICATIVA DA VEDAQAO A PARTICIPAQAO DE CONSORCIO:

2.2.1. A vedagao a participagoes de interessadas que se apresentem constituldas sob a forma
de consdrcio se justifica na medida em que nas contratagoes, e bastante corriqueiro a
participagao de empresas de pequeno e medio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o
minimo exigido no tocante a qualificagao tecnica e economico-financeira, condigoes suficientes
para a execugao de contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito o universo de possiveis
licitantes individuals. A ausencia de consdrcio nao trara prejulzos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formagao de consorcios e admitida quando o objeto a ser licitado
envolve questoes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente,
nao teriam condigoes de suprir os requisitos de habilitagao do edital e ainda nao teriam as
condigoes necess&rias a execugao do objeto individualmente. Nestes casos, a Administragao,
com vistas a aumentar o numero de participates, admite a formagao de consorcio.
2.2.2. Tendo em vista que 6 prerrogativa do Poder Publico, na condigao de contratante, a
escolha da participagao, ou nao, de empresas constituidas sob a forma de consorcio, com as
devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que
em seu Art. 33 que atribui a Administragao a prerrogativa de admissao de consdrcios em
licitagoes por ela promovidas, pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedagao de
constituigao de empresas em consorcio, para o caso concreto, e o que melhor atende o interesse
publico, por prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.
2.2.3. Ressalte-se que a decisao com relagao a vedagao a participagao de consorcios, expressa
no item 2.2, alinea "d" do presente Edital, para o caso concreto em an&lise, visa exatamente
afastar a restrigao a competigao, na medida que a reuniao de empresas que, individualmente,
poderiam prestar os servigos, reduziria o numero de licitantes e poderia, eventualmente,
proporcionar a formagao de conluios/carteis para manipular os pregos nas licitagoes
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Observacoes;

A participagao significa pleno conhecimento de suas instrugoes, nao cabendo, ap6s entrega
a)
do envelope, alegagao de desconhecimento de seus itens ou reclamagao quanto ao seu conteudo.
Antes da entrega do credenciamento, os licitantes deverao ler atentamente o edital e seus anexos.
3.

ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITACAO

-

ENVELOPE N°. 01 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
AO MUNICIPIO DE PACOTJ/CE.
-PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
CREDENCIAMENTO N°.
NOMÿRAZAO SOCIAI/PESSO A FISICA: (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
CPF/CNPJ: (XXXXXXXXXXXXX)

3.1 - Serao abertas em sessao publica os envelopes apresentados para habilitagao ao presente
CREDENCIAMENTO, devendo a Comissao de Credenciamento:
3.1.2- Receber e proceder a abertura dos envelopes contendo a documentagao necessaria ao
CREDENCIAMENTO;
3.1.3- Examinar os documentos apresentados, em confronto com as exigencias deste EDITAL,
devendo recusar a participagao dos interessados que deixarem de atender a normas e condigoes
aqui fixadas;
3.1.4- Lavrar ata circunstanciada, com o resultado da analise da documentagao apresentada,
ao final da qual devera emitir seu julgamento;
3.1.5- Analisar recursos, porventura, interpostos pelos interessados e rever sua decisao ou,
caso nao a faga, encaminhar devidamente informados a Autoridade Competente;
3.1.6- Encaminhar o resultado para publicagao.
3.2. Os interessados no credenciamento deverao protocolar junto a Comissao Permanente de
Licitagao, no enderego e prazos fixados no preambulo deste edital, o requerimento, devidamente
preenchido com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentado em 01 (uma) via,
acompanhado de toda a documentagao necessaria, em original ou em copia autenticada.
3.2.1. Serao aceitos documentos enviados via correio (enderego no preambulo do edital), porem, a
Comissao de Licitagao nao se responsabilizara por extravios de quaisquer naturezas.
3.2.3 O interessado deverA instruir o requerimento com os seguintes documentos para habilitagao:

-

3.3.1. PESSOAS FISICAS:

a)
Carteira de Identidade do signatirio da proposta;
b)
CPF - Cadastro de Pessoas Fisicas;
c)
Comprovante de enderego do signatario da proposta.
Certificado de Conclusao de Curso de Nivel Superior;
e)
f)
Registro no Conselho regional pertinente a categoria;
Curriculum Vitae;
g)
Atestado, declaragao ou comprovantes referentes as experiencias profissionais,
h)
fomecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e assinada
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pelo orgao responsavel por sua emissao, comprovando o trabalho que foi executado, indicando
o tltulo do servigo prestado e o perlodo.
Certificado de Residencia ou Especialldade Medica.
i)

-

3.3.2. PESSOA TURIDICA:

-

I RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
a) C6pia de Cedula de Identidade e CPF do Socio (s) da empresa;
b) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa flsica, no registro publico de empresa
mercantii da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbagao no registro da Junta onde tern sede a
matriz.

.

c) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em
vigor devidamente registrado no registro publico de empresa mercantii da Junta Comercial, em
se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de
documentos de eleigao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal,
filial ou agenda, apresentar o registro da Junta onde opera com averbagao no registro da Junta
onde tern sede a matriz.
d) INSCRigAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Cartorio de registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria
em exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro
no Cartorio de registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbagao no Cartorio
onde tern sede a matriz.
e) DECRETO DE AUTORIZAgAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
f) CERTIFICADO DA CONDigAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (CCMEI),
tipo empresarial que se equipara ao empresario individual, conforme Lei Complementar n°
128/2008, devidamente disponibilizada integralmente em ambiente virtual, por meio do
sltio www.portaldoempreendedor.gov.br;

-

II RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicllio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com
o objeto contratual;
c) Provas de regularidade, em plena validade, para com:
c.l) A comprovagao de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves
da Certidao de regularidade de Debitos relativos a Cr6ditos Tributaries Federais e a Divida
Ativa da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014;
c.2) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c.4) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
c.5) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
atraves de Certificado de Regularidade de Situagao - CRS e;
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c.6) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943." (NR), conforme Lei
12.440/2011 de 07 de julho de 2011.

_

OBS: Caso nao seja declarado o prazo de validade da certidao em seu conteudo, sera
considerada o prazo de 30 (trinta) dias da sua emissao. Para efeito de sua validade.

d) - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverao apresentar toda a
documentagao exigida para efeito de comprovagao de REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA, mesmo que esta apresente alguma restrigao;
d.l) - Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias titeis, cujo termo inicial corresponded ao momenta em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual perlodo, a criterio da
administragao publica, para a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do
debito e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
d.2) - A nao-regularizagao da documentagao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do
direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo
facultado a convocagao dos Iicitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou a revogagao
da licitagao, conforme o caso.

-

.

Ill RELATWA A QUALIFICAgAO ECONOMICA E FINANCEIRA:
a) Balango patrimonial e demonstragoes contabeis (DRE) do ultimo exercicio fiscal, ]£
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da
licitante, acomparihado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, com vistas aos compromissos que tera de
assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, devidamente assinado pelo contador
responsavel, sendo vedada sua substituigao por balancetes ou balangos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (tr£s) meses da data de

apresentagao da proposta;
a.l) Serao considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragoes
Contabeis assim apresentados:
a.1.1) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da Licitante, acompanhados de copia do termo de abertura e de encerramento
do Livro Diario do qual foi extrafdo.
a.1.2) Sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades anonimas regidas pela
Lei n°. 6.404/76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou publicados na imprensa oficial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande
circulagao editado na localidade em que esta a sede da companhia;
a.1.3) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurfdicas do local de sua
sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresaria, devera sujeitar-se
normas fixadas para as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro na Junta
Comercial.
a.l .4) As empresas constituidas a menos de um ano: apresentarao deverao apresentar
demonstrative do Balango de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial do domicilio da Licitante, acomparihado dos termos de abertura e de encerramento
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do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial assinado pelo sdciogerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade.
b) Entende-se que a expressao "na forma da lei" constante no item a), no minimo: balango
patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou orgao competente, termos de abertura e
encerramento).
c) As cdpias deverao ser originarias do Livro Diario devidamente formalizado e registrado.
d) A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED podera apresente-lo na
forma da lei.
e) Entende-se que a expressao "na forma da lei" constante no item "d" engloba, no minimo:

- Balango Patrimonial;

- DRE - Demonstragao do Resultado do Exercicio;

- Termos de abertura e de encerramento;
- Recibo de entrega de escrituragao contabil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2° do
Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018);
de autenticagoes digitais (assinatura digital), a fim de garantir a
autoria, a autenticidade, a integridade e a validade juridica do documento digital.
OBS1: A autenticagao de livros contabeis das pessoas juridicas nao sujeitas ao Registro
do Comercio, podera ser feita pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED,
instituido pelo Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentagao de
escrituragao contabil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil do Ministerio da Fazenda. (Art. 1° do Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de

_

- Comprovantes/ termos

2018). _ _
1a.1.5).
As
Livro Diario constante do SPED.

cdpias deverao ser originarias do
a.1.6). A Escrituragao Digital devera estar de acordo com as Instrugoes Normativas (RFB n°
1420/2013 e RFB n° 1594) que tratam do Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED. Para
maiores informagoes, verificar o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exigencia de
apresentagao do Balango Patrimonial do tiltimo exercicio social, a ser apresentado no prazo que
determina o art. 5° das Instrugoes Normativas da RFB, bem como o que determina a
Jurisprudence no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
f). Para comprovagao de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n° 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45
da referida Lei e necessario a apresentagao, junto com os documentos na fase de Flabilitagao,
alem da declaragao da condigao de ME/EPP ou MEI a Certidao Simplificada (com data nao
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame) expedida pela Junta Comercial, nos
termos do art. 8°, da IN n° 103/2007 do DNRC Departamento Nacional de Registro no
Comercio. Conforme o caso.
g). O Microempreendedor Individual-MEI que no ano-calendario anterior nao tenha auferido
receita bruta de ate R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentagao do
Balango Patrimonial e demonstragoes contabeis do tiltimo exercicio social na forma do item
anterior, conforme art. 1.179 §2° do Codigo Civil e artigo 18-A, § 1° da Lei Complementar n°
123/ 2006, entretanto devera apresentar a DASNSIMEI (Declaracao Anual do Simples Nacional
- Microempreendedor Individual!, para comprovar tal condigao.

-

h). Certidao negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domidlio da pessoa fisica
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(artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data nao superior a 30 (trinta) dias.
i). Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, dever£ ser comprovado o
acolhimento do piano de recuperagao judicial ou a homologagao do piano de recuperagao
extrajudicial, conforme o caso.

-

IV RELATIV A A QUALIFICAgAO TECNICA:
a) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, com identificagao
do assinante e firma reconhecida, acompanhado de documento fiscal e contratual, comprovando
que a LICITANTE prestou ou esta prestando servigos compatxveis com o objeto da licitagao.
b) prova de inscrigao dos profissionais nos conselhos regionais competente.

-

V DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAgAO:
a) Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condigao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
b) Declaragao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da
habilitagao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93).
c) Declaragao com relagao de contatos para comunicagoes oficiais, em especial e-mail, telefone,
whatsapp. A ausencia deste documento nao causara inabilitagao da licitante.

4. DO PROCESSAMENTO DO CREPENCIAMENTO
4.1. A an&lise e avaliagao da documentagao dos interessados serao realizadas, atraves da Comissao
Permanente de Licitagao, conforme criterio de pontuagao a seguir.

-

4.1.1 DO CRITERIO DE SELEÿAO

-

4.1.1.1 A documentagao apresentada sera avaliada por Comissao de Licitagao.
4.1.1.2 - Inicialmente, sera conferida, analisada e julgada a documentagao de habilitagao, que
deve ser atendida em sua plenitude, a falta de qualquer dos documentos exigidos acarretara a
inabilitagao da interessada
4.1.1.3 - Considerar-se-ao aptas a avaliagao tecnica, as entidades interessadas que atenderem as
condigoes de habilitagao.
4.1.1.4 As pessoas fisicas ou juridicas interessadas que nao atenderem aos requisitos
exigidos, seja para a Habilitagao ou Proposta de Pregos serao consideradas
DESCREDENCIADAS, para a celebragao de futuro contrato para a prestagao dos servigos.
4.1.1.4.1 - A comissao de licitagao se reserva ao direito de indeferir o pedido de credenciamento
que deixar de apresentar documentagao ou informagao exigida neste edital ou apresenta-la
incompleta ou em desacordo com as disposigoes deste edital.
4.1.1.4.2 - O deferimento do pedido de credenciamento fica condicionado ao atendimento as
exigencias previstas neste edital e em seus anexos.
4.1.1.4.3 O resultado final do processo de credenciamento, contendo a relagao de todos os
profissionais que obtiverem o deferimento do pedido, sera publicado no Quadro de Avisos da
prefeitura municipal de Pacoti-Ce, o prazo de 02 dias uteis, ap6s o ultimo dia para recebimento
\
dospedidos

-

-
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4.I.I.4. A secretaria de satide do municipio de Pacoti, apos o resultado do julgamento, emitira
Ato de Homologagao, da avaliagao das Entidades interessadas;
4.I.I.5. Ap6s a homologagao, sera providenciado o Processo de Inexigibilidade para a
contraiagao das Pessoas Fisicas ou Juridicas consideradas habilitadas e futura assinatura de
Contrato de Prestagao de Servigos;
4.I.I.6. E facultada a Comissao de Licitagao, em qualquer fase da Chamada Ptiblica, a promogao
de diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugao do Processo, vedada a
inclusao posterior de documentos ou informagoes que deveriam constar originariamente da

proposta;
4.1.1.7. A Chamada Publica podera ser revogada ou anulada respeitado o contradit6rio, por
motivado interesse publico;
4.1.1.8. Ate a assinatura do Contrato de Prestagao de Servigos, poder£ a Comissao de Licitagao
desclassificar propostas das pessoas fisicas ou juridicas participantes, em despacho motivado,
sem direito a indenizagao ou ressarcimento e sem prejulzo de outras sangoes, se tiver ciencia de
fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da selegao que represente infragao
aos Termos estipulados nesta Chamada Publica, respeitado o contraditorio e ampla defesa;
4.1.1.9 - A Secretaria de Satide do Municipio de Pacoti podera celebrar contrato de prestagao
de servigo, nos termos da minuta do Contrato (ANEXO III), com os prestadores
considerados habilitados
4.1.1.10 - A Secretaria de Satide do Municipio de Pacoti nao se obriga a contratar todos os
servigos oferecidos, mas a quantidade viavel para atender a demanda da tirea de
abrangencia. Da mesma forma, nao se obriga a implantar, toda a programagao flsica orgamentaria ofertada pelo prestador, sendo que esta sera adequada a necessidade da
populagao de abrangencia do servigo em questao.
4.1.1.11 -Das decisoes da Comissao de Avaliagao caberti recurso no prazo de 05 (cinco) dias
titeis, conforme Art. 109 da Lei n° 8.666/ 93 e posteriores alteragoes que sera dirigido a Secretaria
de Satide;

4.1.1.12. Transcorrido o prazo referido no item anterior sem que tenham sido apresentados recursos,
ou apos julgados estes, sera publicada a confirmagao da relagao dos credenciados, acrescido
daqueles que tiverem o recurso acatado e a devida homologagao pela Secretaria de Satide.
4.1.1.13. O credenciamento nao implica o direito a contra tagao, a qual se dara exclusivamente a
criterio da Secretaria de Satide do Municipio de Pacoti, de acordo com as necessidades, as metas
planejadas e programadas pela Secretaria de Satide do Municipio de Pacoti, bem como a
disponibilidade financeira e orgamentaria.
4.2- DA DISTRIBUigAO DOS SERVigOS

A distribuigao dos servigos as Credenciadas ocorre de forma EOUITATIVA
(RODIZIO), de modo a preservar o princxpio da igualdade e da transparencia de atuagao,
podendo, se necessario, ser criado um sistema informatizado.
4.2.2 Quando houver mais de um Iicitante credenciado, a distribuigao de exames referente aos
itens constantes do Anexo I, ser6 equanime, realizada com controle em protocolo, mantendo a
paridade na execugao dos servigos.
4.2.1

5-
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5.1- Qualquer pessoa poder& solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar este edital de
credenciamento.
5.2- Decairfi do direito de pedir esclarecimentos, ou impugnar este Edital aquele que nao o fizer
ate 03 (Tres) dias titeis antes da data designada para o encerramento do prazo de entrega dos
envelopes de credenciamento apontando de forma clara, concisa e objetiva os pontos em que
tern ddvidas.
5.3- As petigoes deverao ser protocoladas, devidamente instruidas (assinatura, enderego,
razao social e telefone para contato), junto ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagao,
ate a data que trata o item 5.2.
5.4- Acolhida a impugnagao ao ato convocatorio, sera designada nova data para a retificagao
desse procedimento.

-

6 DOS RECURSOS:

6.1. Das decisoes e atos no procedimento deste Credenciamento cabera recurso no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da intimagao do ato ou da lavratura da ata, nos seguintes casos:
6.1.1. Habilitagao ou inabilitagao do requerente;
6.1.2. Anulagao ou revogagao do credenciamento;
6.1.3. Penalidades aplicadas.
6.1.4. A intimagao dos atos referidos nos subitens 6.1.1 a 6.1.3 - excluidos deste Ultimo as
penalidades de advertencia e multa - sera feita mediante publicagao na imprensa oficial, salvo
para os casos previstos nos subitens 6.1.1 se presentes as empresas participantes ou seus
representantes legais, no ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser efetuada por
comunicagao direta aos interessados e lavrada em Ata.
6.2. Os recursos serao dirigidos a autoridade superior & que proferiu a decisao, por
intermedio desta.
6.3.
Interposto o recurso, dele sera dada ciencia aos demais participantes abrangidos, que
poderao impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias titeis;
6.4.
E vedada a apresentagao de mais de um recurso sobre a mesma materia pelo mesmo

requerente.
A decisao em grau de recurso sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento, por escrito,
6.5.
aos recorrentes.
6.6. O recurso podera ser entregue presencialmente na Comissao Permanente de Licitagao, sito
& Avenida Coronel Jose Cicero Sampaio N° 663 - Centro - Pacoti - Ceard, ou via o e-mail
licitacao@pacoti.ce.gov.br, desde que neste tjitimo seja assinado de firma digital, via certificado

-

digital.
7. DA CONTRATACAO

7.1. A contratagao dos credenciados para a prestagao de servigos sera realizada de forma igualitÿria
e isonomica, observado o disposto no item 4.
7.2. Homologado o presente credenciamento, os contemplados serao convocados para, no prazo de
05 (cinco) dias, assinar o Termo de Contrato, conforme minuta constante do Anexo III do presente
Edital.
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7.3. O conteudo do presente edital, dos anexos que o acompanham, bem como o pedido do
credenciamento, fara parte integrante do Contrato, independentemente de transcrigao.
7.4. 0 credenciado perdera todos os direitos se nao atender ao chamado para a assinatura do Termo
de Contrato e retirada dos instrumentos contratuais.
7.5 O contratado dever£ manter, durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigoes exigidas neste edital para credenciamento.
8. DA REMUNERACAO DOS SERVICOS

"\

8.1. A remuneragao dos servigos se dara pelos valores unit£rios estipulados na tabela ANEXO I A
DO TERMO DE REFERENCIA.
8.2. Nos valores pagos ja estao incluidos o percentual de insalubridade de acordo com o ambiente
de atuagao de cada profissional.
8.3. Nos valores pagos, jk estao inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que
possam incidir sobre servigo licitado.

9. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E PAGAMENTO
9.1 Aos credenciados, a Secretaria Municipal de Saude, atraves do Fundo Municipal de Sadde,
pagar4 pelos procedimentos os valores constantes da clausula segunda, mediante a apresentando
de Nota Fiscal, fatura ou Recibo emitido mensalmente, informando a quantidade de procedimentos
realizados pelo CREDENCIADO, para conferencia e ateste, liquidagao e pagamento, o qual ocorrera
ate o 10° (decimo) dia titil, contados da sua entrega, atraves de deposito em conta bancaria indicada
pelo credenciado, observado o disposto no art. 5° e no inciso II do § 4° do art. 40 da Lei n°. 8.666/93.
9.2 A despesa ser& emperihada e liquidada nas dotagoes orgament4rias 05.01 10.122.0402.2.102;
05.01-10.301.1002.2.019 e 05.01-10.302.1003.2.022; elemento de despesa n° 3.3.90.39.00 ou 3.3.90.36.00.
9.3 A Secretaria de Sadde do Municipio de Pacoti, atraves de servidor indicado, fara o controle e a
fiscalizagao dos servigos prestados pelo contratado.

-

10. DAS ATRIBUICOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS
10.1. Prestar servigos especializados, estabelecidas no anexo IV, junto a Secretaria de Saude do
Municipio de Pacoti.
10.2. Atender integralmente todas as condigoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.
11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1.

A CONTRATADA que nao cumprir as obrigagoes assumidas ou preceitos legais, serao

aplicadas as seguintes penalidades:
a)
b)
c)
d)

Multa;
Rescisao do Contrato ou cancelamento da ordem de servigo;

Suspensao do direito de licitar jimto a junto a prefeitura municipal de Pacoti; e

Declaragao de inidoneidade.
24.2. Sera aplicada multa indenizatoria de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando

a CONTRATADA;
a)

causar embaragos ou desatender as determinagoes da fiscalizagao;
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transferir ou ceder suas obrigagoes, no todo ou em parte, a terceiros, sem previa
b)
autorizagao, por escrito, do
CONTRATANTE;
c)
cometer quaisquer infragoes as normas legais federais, estaduais e municipals;
d)
praticar, por agao ou omissao, qualquer ato que, por culpa ou dolo, veriha causar danos
ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigagao da CONTRATADA em
reparar os danos causados; e) descumprir quaisquer obrigagoes licitatorias / contratuais;
f) se recuse a assinar o contrato, aceita-Io ou retira-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.
11.3. Ocorrendo atraso no initio da prestagao dos servigos, sera aplicada multa de 0,3% (tres
decimos por cento) do valor contratado, por dia de atraso, ate o limite de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato.
11.4. Sem prejuizo de outras sangoes, aplicar-se-a a CONTRATADA a pena de suspensao do
direito de licitar com o municlpio de Pacoti pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e
por maiores prazos, em fungao da gravidade da falta cometida.
11.5. Sera aplicada a penalidade de declaragao de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem
justa causa, nao cumprir as obrigagoes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida
de ma f6, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais sangoes cabiveis.
11.6. A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao
infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensao do dano efetivo ou potential.
11.7. Caso o CONTRATANTE exerga o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a
notificar a CONTRATADA, justificando a medida.
11.8. As multas aplicadas deverao ser recolhidas na Diretoria Administrativa Financeira da
Secretaria de Saude, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias, contados da data da
notificagao, independentemente do julgamento de pedido de reconsideragao do recurso.
11.9. Podera, ainda, a CONTRATADA, a juizo do CONTRATANTE, responder por perdas e
danos, independentemente das demais sangoes previstas neste edital.

-

12 DA HOMOLOGAgAO E ADJUDICAgAO DO CREDENCIAMENTO:

12.1. Todas as interessadas que preencherem os requisitos deste edital, terao suas propostas de
credenciamento acatadas sendo submetidas h autoridade competente para deliberagao quanto
a sua homologagao e adjudicagao, e posteriormente realizagao do(s) termo(s) de
Credenciamento, de acordo com a minuta anexo I A do termo de referenda, o qual sera (ao)
submetido(s) ao(s) adjudicatario(s) para assinatura.
13. DO DESCREDENCIAMENTO

13.1 Serao motivos de descredenciamento quando:
13.1.1 O credenciado deixar de cumprir qualquer das clausulas e condigoes do Termo de
Credenciamento, deste EDITAL.
13.1.2. O credenciado praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilicita;
13.1.3 Ficar evidenciada incapacidade do credenciado de cumprir as obrigagoes assumidas,
devidamente caracterizadas em relatdrio de inspegao, bem como reclamagoes dos usuarios;
13.1.4 - Por razoes de interesse pdbEco, mediante despacho motivado.
13.2 - Quando for de interesse do credenciado, o descredenciamento devera ser solicitado por
escrito a Secretaria Municipal de Sade, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, que apds a

-
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verificagao de nao haver nenhuma pendencia das obrigagoes constantes no TERMO DE
CREDENCIAMENTO, expedira o deferimento do pedido.

DA ASSINATURA DO CONTRATO
14.
14.1. Homologado o Credenciamento, o a secretaria de satide do municipio de Pacoti, convocara
o licitante Credendado(s) para assinar (em) o respectivo instrumento, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis ap6s recebimento da notificagao, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair
do direito de ser contratado, podendo, ainda, sujeitar-se as penalidades legais.
14.2. 0 presente contrato podera ser prorrogado, desde que haja interesse das partes, bem como
podera ser rescindido antes de expirado o prazo de vigencia, sem que caiba a credenciada
qualquer direito a indenizagao.
14.1 O presente credenciamento permanecera aberto, assim a qualquer tempo, a futuros
interessados, mediante a apresentagao da documentagao exigida poderao aderir a este
credenciamento.
14.2 O contrato devera ser realizado garantindo equalizagao de valores entre os prestadores
aptos a participar do certame e que apresentarem comprovagao de capacidade t£cnica, fisica e
tecnoldgica para a execugao dos procedimentos de acordo com cada grupo de exames (Anexo
I).

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1 Fica assegurado h. Secretaria de Satide do Municipio de Pacoti, o direito de proceder analises e
outras diligencias, a qualquer tempo, na extensao necessaria, a fim de esclarecer possiveis duvidas
a respeito de quaisquer dos elementos apresentados no transcurso do processo.
14.2 Os interessados sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do credenciamento.
14.3 A autoridade competente podera revogar o credenciamento por razoes de interesse publico
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que disso ocorra qualquer direito de
indenizagao ou ressarcimento de qualquer natureza ao interessado.
14.4 A Secretaria de Saude do Municipio de Pacoti I podera, a qualquer tempo e na forma da lei,
realizar novos credenciamentos, atravÿs da divulgagao de nova convocagao.
14.5 As informagoes e esclarecimentos necessdrios ao perfeito conhecimento do objeto deste
credenciamento serao prestados pela Secretaria de Saude do Municipio de Pacoti e/ou Comissao
Permanente de Licitagao.
13.6 Dos atos praticados sera gerada ata, na qual estarao registrados todos os autos dos
procedimentos e as ocorrencias relevantes, que ficara disponivel para consulta no Quadro de Avisos
da Secretaria de Sati.de do Municipio de Pacoti.
14. DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de PACOTI, eleito para dirimir qualquer controversia nao
resolvida entre as partes.
PACOTI-CE, 21 de maio de 2021.

Presidente da

I

lissao Permanente de Licitagao
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ANEXOI
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
(DEVER A SER ENTREGUE JUNTO COM O ANEXO II PREENCHIDO)
A COMISSAO DE LICITAÿAO DO MUNICIPIO DE PACOTI
ASSUNTO: CONTRATAgAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE: CREDENCIAMENTO
N° 001/2021-SMS
Prezados Senhores,
Pelo presente, atendendo ao Edital de Credenciamento n°. 001/2021-SMS, de XX de XXX
de 2021 oferego aos usuarios prestagao de servigos de Profissionais na area de
junto a Secretaria de Saude do Municipio de Pacoti, conforme abaixo descritos. O proponente
devera colocar o prego apenas nos servigos prestados (ANEXO II) por Pessoa Fisica/Juridica,
deixando os demais em branco.

_

Declare que os servigos serao realizados no estabelecimento indicado pela Secretaria de
Sab.de do Municipio de Pacoti, com sede no AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO N°
663 - CENTRO - PACOTI CEARA.

-

-

Declare, ainda, total concordancia com as condigoes estabelecidas no edital de
credenciamento n° 001/2021-SMS e seus anexos.

Nome:
N°

Enderego:

UF:

Bairro:

Cidade:.

RG:

Orgao Emissor:

CEP:.

_/

Data de Emissao:

/

CPF:
Banco

Fone: (_

Conta:

Agencia:

e-mail:

_)

Declare que as informagoes acima sao verdadeiras e que qualquer alteragao dos dados acima
serao comunicados a Secretaria de Saude do Municipio de Pacoti, durante o periodo de validade
do Credenciamento.

-

_ de

Cidade (UF),

de 2021.

Assinatura
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ANEXO II
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DOS SERVigOS E DO VALOR MAXIMO

CREDENClAMENTO N° 00I/2021-SMS
SERVigOS ESPECIALIZADOS DE

ITEM

DESCRigAO DOS SERVigOS

CARGA

VALOR MENSAL

HORARIA

(R$)

Assinatura

I*'..
\
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ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE CREDENClAMENTO
CONTRATO N°

%
,\N

V*

-

y20_ SMS

ERMO DE CREDENCIAMENTO
FAZEM ENTRE SI A

QUE

EA
ATRAVES DA JUNTO AO
FfSICA/JURIDICA,
PESSOA
, PARA O FIM QUE A
SEGUIR DECLARAM:

DE PACOTI, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a
neste ato
inscrita no CNPJ/MF sob o n°
DE PACOTI SMS, a Sra.
representado pela Secretaria de C
e, do outro lado, a Pessoa Flsica/Jurldica
CONTRATANTE
de
denominado
doravante
a
Rua
Cidade
na
Enderet;o
,
n°
CPF
do
n°
portador(a)
/Av/Trav
assinado,
de
ao fim
doravante denominada
e RG n°.
CONTRATADA, de acordo com o Edital de CREDENCIAMENTO N°
720. em
21
de
de
de
e suas
1993
8.666/93,
n°
com
Federal
o
Lei
a
que preceitua
conformidade
junho
alteragoes posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condigoes a
seguir ajustadas:
A

_

-

__

_

_

-

_

CLAUSULA PRIMEIRA DA FUNDAMENTALAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no CREDENCIAMENTO
/20 , na Art. 25, inciso II,
da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, Decisao 656/1995 do TCU e demais legislates
pertinentes, aplicando-se, no que couber, os prindpios do direito pdblico, suplementados pelos
preceitos do direito privado e Termo de Referenda do edital do Credenciamento

-_

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO
2.1 - CONTRATAQAO DE
abaixo descritos:

ITEM

, JUNTO AO

nos quantitativos
CARGA

DESCRIQAO DOS SERVigOS

HORARIA

VALOR MENSAL
(R$)

CLAUSULA TERCEIR A - DO PRELO
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3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execugao do objeto deste contrato
), perfazendo o valor global de
mensal de R$
-t
-(-

Panina

&

3.1.2 - Nos valores pagos, ja estao inclusos todos os tributes, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos,
demais despesas que possam incidir sobre servigo licitado.

-

CLAUSULA QUARTA DA DURAgAO DO CONTRATO
4.1- O contrato tera um prazo de vigencia a partir da data da assinatura do mesmo ate 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado de conformidade com o Art. 57, Inciso II da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993 e alteragoes posteriores.

-

CLAUSULA QUINTA DA FONTE DE RECURSOS

_

5.1 - As despesas decorrentes da contratagao correrao por conta da dotagao orgamcntaria n°:
; Elemento de Despesa n° .
- com recursos diretamente
orgamento.
arrecadados ou transferidos, consignados no

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREQO

6.1- Os pregos sao firmes e irreajustciveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentagao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os pregos contratuais poderao
ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentagao da proposta, com base no Indice
IGP-M da Fundagao Getulio Vargas ou outro equivalente que venha a substitul-Io, caso este seja
extinto.

-

CLAUSULA SfiTIMA DAS ALTERAgOES CONTRATUAIS
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e
suas alteragoes posteriores.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUgAO E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 - Os servigos, objeto deste contrato serao executados em conformidade com o estabelecido
no termo do edital de Credenciamento, ou em outro local determinado pelo SMS, em
conformidade com as condigoes e prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos.
8.2- Aos credenciados, a Secretaria Municipal de Saude, atraves do Fundo Municipal de Saude,
pagara pelos procedimentos os valores constantes da clausula segunda, mediante a
apresentando de Nota Fiscal, fatura ou Recibo emitido mensalmente, informando a quantidade
de procedimentos realizados pelo CREDENCIADO, para confer§ncia e ateste, liquidagao e
pagamento, o qual ocorrerd ate o 10° (decimo) dia util, contados da sua entrega, atraves de
depdsito em conta bancaria indicada pelo credenciado, observado o disposto no art. 5° e no inciso
II do § 4° do art. 40 da Lei n°. 8.666/93.
8.3- Obrigatoriamente, a Secretaria de Saude do Municlpio de Pacoti, devera atestar a execugao
do servigo licitado, atraves de Funcionario para esse fim designado.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a contratada todas as condigoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagoes decorrentes da presente Licitagao e seus anexos, consoantgÿ
Vestabelece a Lei na 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
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49.2- Fiscalizar e acomparihar os servigos do objeto contratual.
3ÿ
o
9.3- Comnnicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com objete?
diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas.
9.4- Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais/Faturas/ recibos e
devidamente atestados, pelo setor competente.

-

CLAUSULA DECIMA DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1- Executar o objeto contratual de conformidade com as condigoes e prazos estabelecidos
neste Edital e seus anexos.
10.2- Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagao exigidas no processo licitatorio.
10.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos
fortuitos de maneira que nao se prejudiquem o bom andamento e a boa prestagao dos servigos.
10.4- facilitar a agao da Fiscalizagao na inspegao dos servigos, prestando, prontamente os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
10.5 providenciar a imediata corregao das defici£ncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante.
10.6- Arcar com eventuais prejuizos causados h CONTRATANTE e/ ou a terceiros, provocados
por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na
execugao do contrato, inclusive respondendo pecuniariamente.
10.7 - Aceitar nas mesmas condigoes contratuais os acrescimos e supressoes ate 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

-

-

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS
11.1- Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas, garantidas a previa defesa, a
Administragao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sangoes:
a) Advertencia.
b) Multas de:
b.l) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data
da notificagao feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (tres decimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia
de atraso na entrega do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e
rescisao do pacto, a criterio da Secretaria licitante, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias
na entrega dos produtos.
b.4) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado "ex-officio" da CONTRATADA,
mediante subtragao a ser efetuada em qualquer fatura de cr6dito em seu favor que mantenha
junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, independente de notificagao ou interpelagao
judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos;
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que a CONTRATANTE promova sua
reabilitagao.
11.2- As sangoes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contraditdrio e ampla defesa, nos seguintes
prazos e condigoes:
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a) de 05 (cinco) dias uteis nos casos de advert&icia e de suspensao; e, de 10(dez) dias uLeisÿdÿabertura de vista do processo, no caso de declaragao de inidoneidade para licitar com o
Munirfpio de PACOTI.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS

12.1 - A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigcivel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatdrio, desde que haja conveniencia
da Administraÿao;

_

c) Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de PACOTI, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controversia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (tres) vias
para que possa produzir os efeitos legais.

PACOTI (CE)

de

de 20.

CONTRATADA

CONTRATANTE

\
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ANEXO IV

%% Piigiru

TERMO DE REFERfiNCIA

1. DO OBJETQ

1.1 CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, NAS ESPECIALIDADES
CONFORME QUADRO EM ANEXO DO EDITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE
1.2 O procedimento tem por finalidade a contratagao de prestadores de services de saude para
a prestagao de servigos piiblicos de saude nas quantidades, condigoes e especificagoes descritas
no item 4 deste termo de referenda, para atender as demandas da secretaria munidpal de Saude
de Pacoti.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 Justifica-se a presente contratagao emrazao da necessidade de prestagao de servigos publicos
de saude, haja vista a necessidade de continuidade no atendimento da populagao do Municipio
de Pacoti-Ce, demandando, dessa forma, servigos prestados, por meio da contratagao na
modalidade credenciamento que se faz viavel ante a inviabHidade de competigao, ainda que tal
credenciamento atendera a todos os interessados para fins de atendimento a demanda dos
servigos jd elencados.
O credenciamento e, sem duvidas, uma figura atipica que ganhou forga com as varias
orientagoes dos Tribunais de Contas e com a doutrina pdtria, que ainda e escassa, e verdade, mas
ainda assim, o pouco subsidio oferecido pelos doutrinadores ja deixa claro os seus aspectos e
caracteristicas, podendo-se firmar uma opiniao contundente sobre a aplicabilidade desse
mecanismo. O presente artigo pretende abordar o sistema de credenciamento considerando a
sua viabilidade e os requisitos para a sua efetivagao, demonstrando de maneira clara que o seu
fundamento realmente esta na inviabilidade de competigao. Em outras palavras, o sistema do
credenciamento nada mais e do que uma hipotese de inexigibilidade de licitagao.
Como se sabe, a regra geral para a Administragao Publica contratar servigos, realizar compras,
obras e alienagoes £ a de que tais contratos sejam precedidos de procedimento licitatorio, a teor
do que dispoe o art. 37 XXI da Constituigao Federal.
"Art. 37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Munidpios obedecera aos princfpios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e efidencia e, tambem, ao seguinte
XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras e alienagoes
serao contratados mediante processo de licitagao publica que assegure igualdade de condigoes
a todos os concorrentes, com cl&usulas que estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas as
condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigencias de
qualificagao tecnica e economica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes"
O procedimento licitatdrio visa garantir nao apenas a selegao da proposta mais vantajosa para a
Administragao, mas sim, visa assegurar o prindpio constitucional da isonomia entre os
potenciais prestadores do servigo ou fomecedores do objeto pretendido pelo Poder Publico.
Entretanto, a propria Constituigao Federal, em seu art. 37, XXI, ao fazer a exigfincia da licitagao,
ressalva "os casos especificados na legislagao", ou seja, o proprio texto Constitucional abre a
possibilidade de a Lei ordinaria fixar hipoteses para estabelecer excegoes a regra de licitar, que
PAgO DO GOVERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO - N° 663 CENTRO
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 CGF N° 06.920.183-8

-

-

- PACOTI - CEARA

PREÿEiTURA

%

MUNICIPAL DE

PACOTI

s

4ZA
p-s~_|

CUIDANDO DA NOSSA GENTE
6 exatamente o que se observa pelas disposigoes dos artigos 24 e 25 da Lei 8666/93, que tratairÿ
respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitagao.
Para os casos de dispensa de licitagao parece nao haver grande problematica, uma vez que o rol
taxativo disposto no art. 24 da Lei 8666/93 e claro ao estabelecer, sistematicamente, os casos em
que pode incidir citado meio de contratagao direta.
Contudo, igual sorte nao ampara os casos de inexigibilidade, e por isso e precise muito cuidado
ao interpretar o art. 25 da Lei de Licitagoes. Vejamos a redagao do citado artigo:
"Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em especial:
I para aquisigao de materials, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca,
devendo a comprovagao de exclusividade ser feita atraves de atestado fomecido pelo orgao de
registro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra ou o servigo, pelo
Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notoria especializagao, vedada a inexigibilidade para servigos
de publicidade e divulgagao;
III - para contratagao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente ou atraves de
empresario exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opiniao publica."
O referido comando legal dispoe que "e inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de
competigao". Veja-se que neste caso o legislador nao se preocupou em estabelecer um rol
taxativo de situagoes por meio do qual se poderia contratar por inexigibilidade, ate mesmo
porque a interpretagao da expressao "inviabilidade de competigao" e ampla, sendo dificil
elencar e relacionar todas as hipoteses.
E bem verdade que o prdprio art. 25 preve em seus incisos tres situagoes que podem dar
supedaneo & contratagao por inexigibilidade. Entretanto, a expressao "em especial", inserida no
caput, traz a ideia de que tal rol e meramente exemplificativo, devendo, assim, ser melhor
interpretada a expressao "inviabilidade de competigao" contida no art. 25, em um sentido mais

-

abrangente.
Nesta linha de raciocinio, Margal Justen Filho (Cometarios a Lei de Licitagoes e Contratos
Administrativos. 2009. pg 367.)[i], apos citar exemplos sobre as hipoteses de inexigibilidade
trazidas pela Lei 8666/93, ensina que "todas essas abordagens sao meramente exemplificativas,
eis que extraidas do exame das diversas hipoteses contidas nos incisos do art. 25, sendo
imperioso reconhecer que nelas nao se esgotam as possibilidades de configuragao dos
pressupostos da contratagao direta por inexigibilidade."
At6 pouco tempo tinha-se a ideia de que a "inviabilidade de competigao" configurava-se apenas
quando o objeto ou servigo pretendido so pudesse ser fomecido ou prestado por pessoa unica,
ou seja, quando apenas um determinado fomecedor, tido como exclusivo, pudesse satisfazer os
interesses da Administragao. Obviamente tal conclusao nao 6 equivocada, pois e o que
expressamente dispoe o inciso I do art. 25 da Lei 8666/93. Entretanto, sugerir que essa 6 a unica
interpretagao do dispositivo em analise e uma tese ultrapassada.
A interpretagao da expressao "inviabilidade de competigao", conforme suscitado, deve ser mais
ampla do que a mera ideia de fomecedor exclusivo. Neste contexto, pode-se dizer que a
inviabilidade de competigao, alem da contratagao de fomecedor unico prevista no inciso I, e,
obviamente, alem dos casos inseridos nos incisos II e III, pode se dar por contratagao de todos,
ou seja, nesta hipotese, a inviabilidade de competigao nao esta presente porque existe apenas
um fomecedor, mas sim, porque existem v&rios prestadores do servigo e todos serao
contratados.
Nesta esteira vejamos os ensinamentos de Jorge Ulisses Jacoby (Colegao de Direito Publico. 2008.
Pg538):
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"Se a Administragao convoca todos os profissionais de determinado setor, dispondc
contratar os que tiverem interesse e que satisfagam os requisites estabelecidos, ela propria
fixando o valor que se dispoe a pagar, os posslveis licitantes nao competirao, no estrito sentido
da palavra, inviabilizando a competigao, uma vez que a todos foi assegurada a contratagao."
Parece claro que, se a Administragao convoca profissionais dispondo-se a contratar todos os
interessados que preencham os requisites por ela exigidos, e por um prego previamente definido
no prdprio ato do chamamento, tambem estamos diante de um caso de inexigibilidade, pois, de
igual forma, nao havera competigao entre os interessados. Esse metodo de inexigibilidade para
a contratagao de todos e o que a doutrina denomina de Credenciamento.
Cumpre salientar de antemao que inexiste no ordenamento juridico patrio lei especxfica que trate
sobre o sistema do credenciamento. Desta maneira, em um primeiro momento, poderia se
questionar se a adogao de tal sistema nao esbarraria no Principio da Legalidade[ii]. A resposta e
nao. Conforme ja exposto, a figura do credenciamento e, em verdade, um mecanismo, um
sistema para se efetivar uma contratagao por inexigibilidade. Portanto, a base legal do
credenciamento e justamente o art 25, caput, da Lei 8666/93.
Neste Interim, vale ressaltar a decisao do Plenario do Tribunal de Contas da Uniao prolatada no

processo 016.171/94:

"Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido no processo TC 008.797/93-5 que
o sistema de credenciamento, quando realizado com a devida cautela, assegurando tratamento
isonomico aos interessados na prestagao dos servigos e negociando-se as condigoes de
atendimento, obtem-se uma melhor qualidade dos servigos alem do menor prego, podendo ser
adotado sem licitagao amparado no art. 25 da Lei 8.666/93." (Decisao n° 104/1995 - Plenario)

(grifo)
Ressalte-se ainda que em diversas outras oportunidades o Tribunal de Contas da Uniao adotou
o mesmo posicionamento, que, inclusive, foi adotado tambem pelos Tribunais de Contas
Estaduais, podendo-se afirmar com certeza que esta pacificado o entendimento no sentido da
legalidade do sistema de credenciamento.
Nao obstante, um detaihe importante deve ser observado. Falo aqui em inexistencia de norma
geral espedfica que regre a pratica do credenciamento por nao haver uma legislagao geral que o
fundamente, tal como ocorre com o procedimento licitatorio (Lei 8666/93). Entretanto, cabe
esclarecer que alguns Estados se preocuparam em regrar tal sistema quando da elaboragao das
suas proprias Leis de Licitagoes, como e o caso do proprio Estado do Parana, que regulamenta o
credenciamento nos artigos 24 e 25 da Lei 15.608/2007, ainda que superficialmente. Os demais
Entes que nao editaram tais leis continuam sem um regramento especifico para o
credenciamento, o que nao significa dizer que estao impossibilitados de utiliza-lo.
Conceito e requisitos.
Adilson Abreu Dallari conceitua credenciamento como "o ato ou contrato formal pelo qual a
Administragao Publica confere a um particular, pessoa fisica ou jurfdica, a prerrogativa de
exercer certas atividades materials ou tecnicas, em carater instrumental ou de colaboragao com
o Poder Pdblico, a titulo oneroso, remimeradas diretamente pelos interessados, sendo que o
resultado dos trabalhos desfruta de especial credibilidade, tendo o outorgante o poder/ dever
de exercer a fiscalizagao, podendo ate mesmo extinguir a outorga, assegurados os direitos e
interesses patrimoniais do outorgado inocente e de boa-fe."
Pode-se dizer ainda, de uma maneira mais simples, que o credenciamento e um metodo, um
sistema pelo qual ira se efetivar uma contratagao direta (pois lembre-se, trata-se de
inexigibilidade), onde o Poder Publico nao seleciona apenas um participante, mas sim, prequalifica todos os interessados que preencham os requisitos previamente determinados no ato
convocatorio.
PAÿO DO GOVERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONELJOSE CICERO SAMPAIO - N° 663 - CENTRO
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 CGF N° 06.920.183-8

-

- PACOTI - CEARA

5

cj

4»MSMI 3
JfeiidP*

CUIDANDO DA NOSSA GENTE
Neste caso, ha uma necessidade que a Administragao Publica pretende suprir mediante contra to,
contudo, diferentemente do que ocorre na praxe, onde ha apenas um vencedor, e, por
consequencia, apenas um contratado, no sistema de credenciamento nao se objetiva um urtico
contrato, mas varios, sendo que todos podem atender perfeitamente o objeto pretendido pelo
Poder Publico.
Mas e obvio que o sistema de credenciamento esta sujeito a alguns requisitos[iii], E parece obvio
tambem que os principios norteadores do procedimento licitatdrio devem ser observados para
os casos de credenciamento, no que se aplicarem. Entretanto, destaco aqui trgs requisitos que
considero de suma importancia para se manter a lisura de tal mecanismo.
O primeiro que merece destaque, sem duvida, e o dever de dar publicidade ao ato do
credenciamento. Tal requisite* 6 facilmente compreendido analisando um simples fato: se o
credenciamento encontra amparo na inexigibilidade para a contratacao de todos os interessados,
nao faz sentido a Administragao Publica nao tomar publico o ato de convocagao, pois, caso nao
seja dada a devida publicidade, muito provavelmente pode haver algum interessado que nao
tinha cienda do credenciamento. Caso haja algum interessado que nao foi credenciado porque
nao tinha ciencia do ato, obviamente nao houve a contratacao de todos, fato este que
descaracterizaria a inexigibilidade em decorrencia da inexistencia da inviabilidade de
competigao.
Esta PUBLICIDADE devera ser nos moldes daquela estabelecida no artigo 21, 1 a III, da Lei n°
8.666/93, ou seja, mediante aviso publicado no Diario Oficial da Uniao, se os recursos forem
provenientes da Uniao, ou no Diario Oficial do Estado, em se tratando de dinheiro advindo dos
cofres publicos estadual ou da municipalidade, e em jomal de grande circulagao local, a fim de
que os interessados possam efetivamente tomar conhecimento do sistema.
Ainda sobre este tema e relevante salientar que o ato convocatorio deve estabelecer os criterios
objetivos de qualificagao, como se licitagao fosse, nao se podendo credenciar os interessados por
uma avaliagao meramente subjetiva da autoridade administrativa. Deve haver um ATO
CONVOCATORIO com todos os requisitos a serem cumpridos para a qualificagao e
credenciamento de cada interessado.
3. DOS PRAZOS

3.1 A duragao contratual sera a partir da assinatura do contrato ou do termo de credenciamento,
por 12 (doze) meses.
3.2 O prazo para prestagao de servigos poder& ser prorrogado, a criterio da secretaria municipal
de Saude de Pacoti, mantidos todos os direitos, obrigagoes e responsabilidades e, sera
instrumentalizado por termo aditivo, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/93, de 21 de junho
de 1993 e alteragoes posteriores.
4. DO OBJETO, QUANTITATIVO, VALORES ESTIMADOS E CONDIgOES DE PAGAMENTO
4.1 - Os servigos de satide abaixo descritos serao prestados de acordo com escala desenvolvida
pela secretaria municipal de Satide de Pacoti, respeitando O ndmero de procedimentos /
carga horaria especifica e os valores constantes da tabela anexada a este termo, bem como valor
dos servigos pagos na ultima contratagao do SMS.
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ANEXO I A
DO TERMO DE REFERfiNCIA
RELAgAO DOS CARGOS, REMUNERAgAO E QUANTITATIVOS

ITEM DISCRIMINAgAO DOS CARGOS
1
2
3
4

5
6

7
8

9

10

11
12
13

14
15

16
17

18

ATENDIMENTO AMBULATORIAL
ENFERMAGEM
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
FARMACEUTICO
ATENDIMENTO AMBULATORIAL

FISIOTERAPfiUTICA
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
FONODIOLOGIA
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
NUTRigAO

_

ATENDIMENTO AMBULATORIAL
PSICOLOGIA
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
TERAPIA OCUPACIONAL
CLINICA MEDICA AMBULATORIO
PLANTOES
URGENCIA
E
EMERGfiNCIA ENFERMAGEM
PLANTOES
URGENCIA
E

EMERGfiNCIA ENFERMAGEM
CLINICA

QUANT.
ANUAL

HORAS

3840

R$

26,82

R$

102.988,80

HORAS

2880

R$

22,88

R$

65.894,40

HORAS

3360

R$

23,19

R$

77.918,40

HORAS

960

R$

20,74

R$

19.910,40

HORAS

1440

R$

20,74

R$

29.865,60

HORAS

2880

R$

20,74

R$

59.731,20

HORAS

1440

R$

32,96

R$

47.462,40

HORAS
PLANT.
24HS

7680

R$

131,83

R$ 1.012.454,40

288

R$

585,89

R$

168.736,32

84

R$

256,33

R$

21.531,72

24

R$ 8.202,51 R$

196.860,24

12

R$ 4.394,20 R$

52.730,40

PLANT.
12HS

24

R$ 3.661,83 R$

87.883,92

HORAS

960

R$

R$

172.252,80

PLANT.
12HS

12

R$ 5.126,57 R$

61.518,84

PLANT.
24HS

372

R$ 3.222,41 R$ 1.198.736,52

24

R$ 4.540,67 R$

108.976,08

12

R$ 2.929,47 R$

35.153,64

PLANT.
12HS

PLANTOES CLINICA MEDICA
ESPECIALIDADE CIRURGlAO
PLANTOES

UNID.

MEDICA

ESPECIALIDADE GASTRO
PLANTOES CLINICA MEDICA
ESPECIALIDADE GINECOLOGIA
AMBULATORIAL
PLANTOES CLINICA MEDICA
ESPECIALIDADE PSIQUIATRA
PLANTOES CLINICA MEDICA
ESPECIALIDADE
ULTRASSONOGRAFISTA
PLANTOES CLINICA MEDICA
URGENCIA E EMERGENCIA
PLANTOES CLINICA MEDICA
URGENCIA E EMERGENCIAL
FERIADOS EXTRAS
PLANTOES AMBULATORIO
PEDIATRIA

PLANT.
12HS
PLANT.
12HS

PLANT.
24HS

PLANT.
12HS
VALOR TOTAL

VALOR
UNIT.

179,43

TOTAL ANO

R$ 3.520.606,08
A\
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DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE

SERVigOS MEDICOS:
MEDICO CLINICO GERAL AMBULATORIO - Realizar consultas, exames cllnicos,
solicitar exames subsidiaries analisar e interpretar seus resultados; emitir diagnosticos;
prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou
curativa para promover, proteger e recuperar a saude do cidadao. Encaminhar pacientes de risco
aos servigos de maior complexidade para tratamento e ou intemagao hospitalar (caso indicado)
contatar com a Central de Regulagao Medica, para colaborar com a organizagao e regulagao do
sistema de atengao as urgencias. Disponibilidade de horario.

1.

PLANTONISTA - atuar em situagoes
graves, complexas, em que o paciente corre risco de morte, necessitando de uma agao medica

•

MEDICO URGENCIA E EMERGENCIA

imediata.

-

•
"

MEDICO CIRURGlAO GERAL PLANTONISTA - Executar exames medicos,
emitir diagnosticose prescrever medicamentos, aplicando recursos de medicina preventiva e
curativa, com a finalidade de cuidar da saude da populagao. Examinar os pacientes fazendo
analises, utilizando instrumentos ou aparelhos especiais, para avaliar a necessidade de
intervengao cirbrgica. Prescrever tratamento de repouso ou exercicios fisicos e medicagao, a fim
de melhorar as condigoes fisicas do paciente. Solicitar e avaliar exames de Iaboratorio, raios-X,
ultrassom, ECG e solicitar junta medica quando necessario realizar procedimentos ciriirgicos e
partos. Realizar intervengoes cirtirgicas, utilizando os recursos tecnicos e materials apropriados,
para extrair orgaos ou tecidos patologicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesoes ou

estabelecer diagnbstico cirtirgico ou definitivo. Disponibilidade de horario.

-

•

MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA Realizar consultas ginecologicas,
exames ginecologicos que incluem exames de mamas e exame especular, diagnosticando
anomalias e infegoes existentes, medicando e/ou encaminhando para novos exames, realizar a
coleta de material preventiva do cancer, emitir diagnosticos, prescrever medicamentos e outras
formas de tratamento das afegoes do aparelho reprodutor feminino e orgaos anexos, atender
a mulher no periodo gravidico-puerperal, prestando assistencia medica especifica, empregando
tratamento clinico-cirurgico, para preservagao da vida da mae e dofilho. Realizar procedimentos
especxficos no tratamento ginecologico tais como: coleta e leitura do papanicolau, coloscopia,
cauterizagao de colo uterino, biopsias, colocagao de DIU ou implante contraceptivo. Encaminhar
os pacientes que necessitam para outros niveis do sistema, garantindo a referenda e a contra
referenda.

• MEDICO ESPECIALIZADO EM GASTRO - Realizar consultas na drea de
Gastroenterologista, emitir diagnosticos, prescrever medicamentos/ tratamentos e realizar
outras formas de tratamento, aplicando recursos da medicina; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padroes normals, para confirmar e/ou informar os
diagnosticos; manter registros dos pacientes examinados.

-

•

MEDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA
ultrassonografia da
prostata, bexiga e vesfcula seminal abdominal; ultrassonografia da balsa escrotal e penis;

ultrassonografia abdominal e total, bem como:
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA
simples de gestantes de
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude distribuido por niveis de
complexidade e de acordo com as normas do Projeto Rede Cegonha do
Ministerio da Saude.
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ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA - serviced prestado no
Municipio por profissional competente a ser realizado em equipamento
portatil de propriedade do proprio profissional ou do Munidpio quanto
disponivel, em local disponibilizado pelo proprio Municipio, com
infraestrutura necessaria para um bom atendimento.

ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - com Doppler de gestantes de
alto risco encaminhados pela Secretaria Municipal de Saude distribuido por
niveis de complexidade e de acordo com as normas do Projeto Rede Cegonha
do Ministerio da Saude.
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - servigo prestado no
proprio Municipio por profissional competente a ser realizado em
equipamento portatil de propriedade do proprio profissional ou do Municipio,
em local disponibilizado pelo proprio Municipio, com infraestrutura
necessaria para um bom atendimento.
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - Servigo prestado no prdprio
Municipio por profissional competente a ser realizado em equipamento
portatil de propriedade do proprio profissional ou do Municipio, em local
disponibilizado pelo pr6prio Municipio, com infraestrutura necessaria para
umbom atendimento.
MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA - Efetuar exames medicos, emitir
diagnosticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento, para diversos
tipos de sofrimento mental, aplicando recursos da medicina preventiva e terapeutica; analisar e
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padroes normais, para
confirmar e/ou informar os diagnosticos; manter registros dos pacientes examinados, anotando
a conclusao diagnosticada, tratamento prescrito e evolugao da doenga; efetuar atendimento
integral a saude mental: 1. Realiza anamnese; 2. Efetuar exame fisico; 3. Efetuar exame
psiquiatrico; 4. Determinar o diagnostico ou hipdtese diagnostica; 5. Solicitar exames
laboratoriais e outros quando julgar necessario; 6. Ministrar o tratamento (medicamento,
dosagem, uso e duragao); efetuar triagem e encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; fornecer laudos medicos e psiquiatricos ao Poder Judiciario ou
outros, que se fizerem necessarios; Participar do planejamento, execugao e avaliagao de
programas educativos de prevengao dos problemas de satide mental, satide Pdblica e de
atendimento medico-psiquiatrico; participar de atividades educativas de prevengao e promogao
da saude mental, atraves de campanhas, palestras, reunioes, elaboragao de documentos, folhetos
educativos, publicagao de artigos, entre outras formas; prestar atendimento em urgencias
psiqui&tricas, realizando o encaminhamento necessario.

•

-

•

MEDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA Auxiliar a familia no processo de
construgao da saude infantil e orientagao para tratar as enfermidades caracteristicas da primeira
infancia e adolescencia, realizar agoes preventivas e curativas, bem como nas orientagoes que
vao desde o aleitamento materno, alimentagao, vacinas ate a indicagao de outros especialistas
como oftalmologistas e ortopedistas, por exemplo, quando se fizer necessario para restabelecer

satide do paciente.
2.

SERVICOS DE ENFERMAGEM

ENFERMEIRO - Profissional especializado na area de enfermagem, para realizar
acompanhamento em consultas, cirurgias, atendimentos, aplicando recursos da medicina;
manter registros dos pacientes examinados.

•
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SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA - Profissional especializado na area de fisioterapia, para realizar
consultas e acompanhamento de tratamentos, aplicando recursos da medicina; manter
registros dos pacientes examinados.

4.

SERVICOS DE PSICOLOGIA

-

PSICOLOGO Realizar um conjunto sistematico de procedimentos, por meio da
utilizagao de metodos e tecnicas psicologicas para prestar um servigo nas diferentes areas de
atuagao da Psicologia com vistas a avaliagao, orientagao e/ou intervengao em processos
individuals e grupais. Manter registros dos pacientes examinados.

SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL - Realizar consulta terapeutica ocupacional, anamnese,
solicitar e realizar Inter consulta e encaminhamento; Avaliar fungoes tegumentares, sensorias
perceptivas e de dor, articulares e viscerais, neurovegetativas, constituigao fisica e tipoldgica,
qualidade de vida; Identificar alteragdes e distdrbios energeticos em meridianos e a ausencia da
homeostasia; Realizar avaliagao fisica do cliente/paciente/usuario; Solicitar, aplicar e
interpretar escalas, questionarios e testes proprios; Solicitar, realizar e interpretar exames
complementares; Aplicar testes e exames em Acupuntura; Montar, testar, operar equipamentos
e materials; Decidir, prescrever e executar a terapeutica apropriada em Acupuntura; Determinar
diagnostico e prognostico terapeutico ocupacional; Planejar e executar medidas de prevengao e
redugao de risco; Prescrever e executar as Praticas Integrativas e Complementares em Satide;
Prescrever, confeccionar e gerenciar drteses, prdteses e tecnologia assistiva; Aplicar medidas de
biosseguranga; Determinar as condigoes de alta terapeutica ocupacional; Prescrever a alta
terapeutica ocupacional; Registrar em pronluario consulta, avaliagao, diagnostico, prognostico,
tratamento, evolugao, Inter consulta, intercorrencias e alta terapeutica ocupacional; Emitir
laudos, pareceres, relatbrios e atestados terapeutico ocupacionais; Realizar atividades de
educagao em todos os niveis de atengao a saude e na prevengao de riscos ambientais e
ocupacionais. Manter registros dos pacientes examinados.
5.

6.

SERVICOS DE NUTRICAO

-

•

NUTRICIONISTA Avaliar o estado nutricional do paciente, realizar a anamnese
alimentar, elaborar um diagndstico nutricional com base nos dados clmicos, bioquimicos,
antropometricos e alimentares; prescrever, planear, analisar, supervisionar e avaliar as
terapeuticas nutricionais; prescrigao de nutrigao artificial Enterica/ Parenterica assim como
alimentos basicos adaptados; formagao de outros profissionais de saude na area das ciencias da
Nutrigao. Manter registros dos pacientes examinados.
\
7.

SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA

•

FONOAUDI6LOGO - Responsavel pela promogao da saude, prevengao, avaliagaoVJe

diagnostico, orientagao, terapia (habilitagao e reabilitagao) e aperfeigoamento dos aspectos
fonoaudioldgicos da fungao auditiva perif erica e central, da fungao vestibular, da linguagem oral
e escrita, da voz, da flugncia, da articulagao da fala e dos sistemas, orofacial, cervical e de
deglutigao. Manter registros dos pacientes examinados.

8.

SERVICOS FARMACEUTICOS
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FARMACEUTICO - Atuagao para uma atengao a saiide de qualidade,
gestao e dispensagao eficiente dos medicamentos.
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