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EDITAL N° 02/2021 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA 

COMPLEMENTAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 

MUNICIPAL DE ARAGUATINS   

 

 

1. DO PROCESSO 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS, instituída pelo CNPJ nº 11.406.326/0001-30 

representada neste ato pelo Senhora Secretária Municipal de Saúde SIMYDARKUIA ARAÚJO SILVA, brasileira, casada, 

médica, portador do CPF n° 565.639.651-72 e RG n° 16573 SSP/TO, Decreto Municipal n.º 003 de 04 de janeiro de 2021.  torna 

público aos interessados a realização do presente EDITAL DE CREDENCIAMENTO, com prazo de vigência de até 12 meses, 

prorrogável por igual período a interesse e necessidade da administração, observadas as disposições deste edital e seus anexos. 

 Poderão participar deste Credenciamento/Chamamento Público quaisquer pessoas jurídicas, interessadas, devendo, para isso 

observar os ditames deste instrumento e seus anexos. 

 Considerando o déficit de profissionais médicos, bem como a dificuldade de provimento e fixação destes profissionais nos 

serviços de urgência e emergência sob gestão municipal. 

 A distribuição do serviço somente ocorrerá de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde, podendo 

inclusive a credenciada não receber pelo serviço durante o período do credenciamento. 

 

 

2. PREÂMBULO 

2.1 O MUNICÍPIO DE ARAGUATINS, no Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, torna pública a 

seleção de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos para contratação sob o sistema de Credenciamento, com as Leis Federais 

nº 8.080/90 e 8.666/93, Portaria GM nº 1034/2010, art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Manual de Orientações para 

Contratação de Serviços no SUS e Manual de Orientações para Contratação de Serviços no SUS, com as demais normas do Sistema 

Único de Saúde e princípios norteadores da Administração Pública. 

 

2. DO OBJETO E DOS VALORES 

 O presente chamamento público tem por objetivo o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

E HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS, de acordo com Projeto Básico e ANEXO I. 

 Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente à Pessoa Jurídica, pelos serviços efetivamente prestados. 

2.3.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 As inscrições ficarão abertas a todos os interessados, observado o período de vigência do edital. 

 O edital e seus anexos ficarão disponíveis no endereço eletrônico: www.araguatins.to.gov.br 

 O prazo de vigência deste credenciamento é de 12 meses, contados a partir da data da publicação do aviso no sítio 

eletrônico oficial www.araguatins.to.gov.br e posteriormente no Diário Oficial da União. 

 

3. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

a. A entrega da documentação necessária para o credenciamento dar-se-á até o final do ato do edital de credenciamento a contar 

da publicação do extrato do edital divulgada no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico: www.araguatins.to.gov.br, 

podendo ser em entregue via correios carta registrada ou presencialmente no prazo de até 30  dias após a publicação do extrato 

do edital de credenciamento, ficando o edital de credenciamento aberto durante 12 meses. 

  a.1)  após a publicação do extrato do edital de credenciamento, os interessados poderão encaminhar, na forma prevista 

http://www.palmas.to.gov.br/
http://www.palmas.to.gov.br/
http://www.palmas.to.gov.br/
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neste Edital, a documentação necessária para ingressar no credenciamento, enquanto durar sua vigência. As propostas 

enviadas posteriormente ao prazo  estabelecido na alínia “a” serão inseridos no banco de dados mantido pela Comissão 

Especial de Credenciamento, obedecendo assim as propostas de credenciamento pelos critérios da necessidade do serviço da 

administração pública na oferta de serviços, conforme a disponibilidade financeira e orçamentária por parte da Administração 

Pública em contratar, não vinculando-se ao quantitativo de vagas que consta neste edital. 

b. Todos os documentos exigidos no presente Edital deverão ser apresentados pessoalmente observando                                                                                                                                                                                         o prazo de recebimento. 

c. As informações prestadas, assim como a documentação entregue, são de inteira responsabilidade do interessado, cabendo-lhe 

certificar-se, antes de sua inscrição, que atende a todos os requisitos exigidos para participar do processo de credenciamento. 

d. Encaminhar somente documentos constantes neste Edital, documentos que não constam no Edital não serão analisados. 

 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO (CREDENCIAMENTO) 

a) Poderá participar do Credenciamento toda a pessoa jurídica que atenda aos requisitos previstos neste instrumento de 

Credenciamento. 

b) Não poderão participar do Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV 

do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, ou que se enquadrem nas vedações da Lei n°.8.666/93. 

c) Cooperativas médicas, a teor da Súmula 281 do TCU. 

d) Não poderão participar do Credenciamento os interessados concordatários ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação. 

e) Não poderão participar do Credenciamento as pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no 

Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

a. Quaisquer pedidos de esclarecimento ou impugnações ao ato convocatório do presente processo deverão ser 

encaminhadas, enquanto perdurar sus vigência, ou seja, 12 meses, por escrito e motivadamente, a Comissão de 

Credenciamento, deverá ser protocolizado na sede da Secretaria               Municipal da Saúde, sito à Rua Presidente Kennedy, s/n, 

Centro, Araguatins-To, no horário das 7h30 às 13:30h ou pelo email: comprasaude2021@gmail.com  sendo que: 

i. Todos os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações serão analisados pela Comissão de 

Credenciamento designada pela SEMUS. 

ii. Enquanto não decidida a impugnação tempestivamente formulada, a Comissão de Credenciamento poderá 

suspender o procedimento em específico analisado; 

iii. A impugnação tempestivamente apresentada não impedirá o interessado de participar do procedimento até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

iv. A Comissão de Credenciamento poderá indeferir pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações 

quando infundados ou meramente protelatórios, desde que apresente razões para tanto. 

b. Caberá à Comissão de Credenciamento decidir sobre a impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do protocolo, 

encaminhando em seguida, a decisão para ratificação do Secretário Municipal da Saúde. 

c. Sendo acolhida a impugnação ao instrumento convocatório, o mesmo será republicado com as retificações pertinentes. 

b) Os pedidos esclarecimentos poderão ser obtidos através do endereço eletrônico: https://araguatins.to.gov.br/transparencia  

 

 

 

 

 

 

mailto:comprasaude2021@gmail.com
https://araguatins.to.gov.br/transparencia
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6. DO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

a. Os requerimentos de credenciamento, conforme edital constante nos ANEXOS, deverão ser apresentados pelos 

interessados com os documentos de habilitação para pré-qualificação relacionados no item 8, deste Edital, sendo que: 

i. Será entregue aos interessados um comprovante de protocolo para fins de confirmação de entrega do requerimento 

de credenciamento. Para os recebimentos via correios carta registrada o comprovante será enviado via email. 

ii. O requerimento ou os documentos apresentados incompletos, rasurados, vencidos, ilegíveis e/ou em desacordo 

com o estabelecido neste Edital, serão considerados inaptos e poderão ser devolvidos aos interessados, caso não 

seja possível a sua regularização ou, ainda, mantidos nos respectivos autos a fim de que se corrijam as pendências 

ou as irregularidades apontadas pela Comissão de Credenciamento. 

b. A apresentação do requerimento de credenciamento vincula os interessados, sujeitando-os integralmente às condições deste 

Edital e de seus anexos. 

c. O requerimento de credenciamento e a documentação do interessado deverão ser entregues, se presencialmente,  no setor 

do PROTOCOLO da Secretaria Municipal de Saúde de Araguatins, as 7h30 às 13:30h, de 2ª à 6ª feira, à Rua Presidente 

Kennedy, s/n, Centro, Araguatins-To, excluídos os feriados ou recessos, em envelopes fechados. 

d. Os documentos e formulários necessários serão apresentados em envelope fechado nas formas seguintes: 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a.1) Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor, e 

última alteração contratual (ou consolidação), devidamente registrado na junta comercial, e no caso de sociedade por 

ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores condizente com o objeto deste Edital. 

a.2) Cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

a.3) Documentação pessoal do  responsável técnico e dos profissionais do corpo clínico. 

 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, por intermédio dos seguintes documentos: 

b.1) Certidão negativa de Ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  

 
 c) REGULARIDADE FISCAL, os interessados deverão  apresentar os seguintes documentos: 

 
                     c.1) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união expedido pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 

c.2) Certidão negativa de débitos da Prefeitura Municipal, sede da proponente; 

  c.3) Certidão negativa de débitos quanto aos tributos estaduais, sede da proponente; 
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                     c.4) Certificado de regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

                          c.5) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

 

                          c.6) Certidão Consolidada do Tribunal de Contas da União De Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), site: 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/  
 
              d) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

d.1) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa 

executa ou executou serviços que atendam o objeto deste credenciamento; 

                 d.2) Inscrição do Responsável Técnico no Conselho Regional de Medicina (CRM); 

                     

                   d.3) No caso do Responsável Técnico ser especialista, anexar Registro de Qualificação de Especialista (RQE); 

 
          d.4) Certidão negativa de processos ativos junto ao Conselho Regional/Federal de Medicina; 

 

            c) OUTRAS DECLARAÇÕES E FORMAÇÃO COMPLEMENTARES 
                    

                    c.1) Declarações contidas nos Anexos II, III, IV ,V, VI, VII e VIII(modelo de proposta de preços). 

8. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

a) A análise e o julgamento dos requerimentos de credenciamento e os documentos de habilitação serão realizados por uma 

Comissão de Credenciamento, especialmente designada para este fim pela Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS. 

b) Ao avaliar os requerimentos de credenciamento e a documentação, a Comissão de Credenciamento levará em consideração 

todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital. 

c) São de competência da Comissão de Credenciamento, independentemente de suas transcrições neste Edital, todas as 

atribuições previstas em lei. 

 

9. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA PELA COMISSÃO ESPECIAL 

a) Concluída a pré qualificação e ao surgir à necessidade de contratação, os possíveis credenciados serão convidados seguindo 

a ordem de classificação à realização dos serviços. 

b) Após os 30 (dias) de credenciamento, os novos credenciados ao ingressarem no credenciamento, comporão lista de espera, 

e a participação em nova escala dependerá de surgimento de necessidade e convocação por parte da Secretaria Municipal de Saúde de 

ARAGUATINS. 

c) As vagas inicialmente disponíveis, que constam no quadro de vagas no ANEXO I deste edital, serão preenchidas NO prazo 

estabelecido na alínea acima, conforme disponibilidade financeira e a após análise das documentações das empresas e de seus 

responsáveis técnicos, constantes no item 7 deste edital.  

 c.1) A título de desempate a Comissão poderá solicitar aos credenciados comprovações de atualizações do Responsável 

Técnico específicas para o cargo pretendido (cursos de curta e longa duração, especializações, mestrado, participação em 

congressos, formaçentre outros). 

Serão inabilitados os interessados que: 

1. Não atenderem às especificações do Edital, deixando de apresentar quaisquer documentos ou apresentá-los em 

desconformidade com o exigido neste Edital; 

2. Que tenham sido declarados inidôneos ou punidos com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública; 

3. Que tenham impedimentos por restrição legal de qualquer natureza, observado o contraditório e a ampla defesa. 

 

9. DO CREDENCIAMENTO – RESULTADO - QUALIFICAÇÃO – CONVOCAÇÃO PARA O TRABALHO 

a) O interessado que atender a todos os requisitos previstos no Edital de Credenciamento será julgado habilitado, encontrando-se 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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apto a assinar o respectivo Termo de Credenciamento. 

b) O resultado será publicado no Site Oficial do Município e Diário Oficial da União, com sua respectiva ordem de 

classificação. 

c) Durante a vigência do Edital de Credenciamento, incluindo-se as suas republicações, a Secretaria Municipal de Saúde de 

ARAGUATINS a seu critério, poderá convocar, por ofício, os credenciados para nova análise de documentação. Nessa ocasião serão 

exigidos os documentos que comprovem a manutenção das condições apresentadas quando da pré-qualificação do interessado. 

d) A partir da data em que for convocada para apresentar a documentação atualizada, a CREDENCIADA terá até 05 (cinco) dias 

úteis para entregá-la, pessoalmente. 

e) O credenciamento não estabelece qualquer obrigação da Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS em efetivar a 

contratação do serviço, sendo devido o pagamento apenas em relação aos serviços efetivamente prestados. 

f) A Secretaria Municipal de Saúde poderá credenciar e contratar a empresas a qualquer momento, coforme disponibilidade 

financeira e de vagas, atendendo aos demais requisitos deste edital. 

 

10. DOS RECURSOS 

a) Da decisão da Comissão de Credenciamento caberá recurso ao qual poderá ser dado efeito suspensivo, limitando-se às questões de 

habilitação ou inabilitação, considerando exclusivamente a documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo considerados 

os documentos eventualmente anexados na fase recursal. 

b) O prazo para interposição de eventuais recursos contra o resultado de julgamento da documentação é  de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir do primeiro dia útil subsequente à lavratura da ata ou após a publicação do ato no site oficial do município, 

exceto se o representante se der por intimado quando da divulgação do resultado em Sessão Pública, ou desde que não haja 

desistência expressa por parte dos representantes das proponentes presentes à sessão se nesta for divulgado o julgamento. 

c) Os recursos, por escrito, deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS  

ou enviados via email: comprasaude2021@gmail.com  

d) A Comissão de Credenciamento, após receber os recursos, fará o protocolo dos mesmos e providenciará a instrução dos processos 

pertinentes, após o que notificará os interessados sobre a interposição para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo de 01 

(um) dia útil. 

 

 11  DA HOMOLOGAÇÃO 

a)  Constatado o atendimento de todas as exigências fixadas no Edital, tanto no tocante à documentação apresentada, inclusive, 

quanto a eventuais recursos, os autos serão remetidos à autoridade superior para homologação do resultado do 

Credenciamento, podendo, ainda, revogar por interesse público ou anulá-la se constatada alguma irregularidade. 

b) Com a homologação do credenciamento serão considerados efetivamente credenciados todos os interessados que atenderem 

às especificações deste Edital e seus anexos, conforme Edital de resultado publicado no Site Oficial do Município e Diário 

Oficial da União, inclusive com a ordem de classificação para execução dos serviços. 

 

 12 A CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

a) As empresas credenciadas serão convocadas, para assinatura do Termo de Credenciamento, assinalando-se prazo para 

tanto. 

b) O não comparecimento injustificado para assinatura do Termo de Credenciamento no prazo estabelecido de 1(um) dia, 

autoriza a Secretaria Municipal de Saúde de Araguatins a providenciar a convocação do próximo interessado. Aquele que 

não compareceu para a assinatura do Termo de Credenciamento será posicionado em último lugar na lista de espera. 

 

 13 A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Poderão ser convocados um ou mais credenciados para prestação dos serviços, conforme as necessidades das do Secretaria 

Municipal de Saúde de Araguatins. 

b) O processo de trabalho e a distribuição da carga horária (horários e dias) do profissional médico, é de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde e gestores imediatos, que deverá levar em consideração a necessidade dos serviços de Saúde. 

mailto:comprasaude2021@gmail.com
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c) Caso não haja necessidade da prestação de serviços de todos os credenciados de forma simultânea, a convocação se dará de acordo 

com a demanda. 

d) Os serviços decorrentes deste credenciamento deverão ser executados de acordo com as necessidades das Secretaria Municipal de 

Saúde, podendo ser dependendo do tipo e local de serviço, serem a qualquer hora ou dia da semana, inclusive sábados, domingos e 

feriados. 

 

e) A prestação de serviços deverá ser cumprida rigorosamente pelas empresas credenciadas. O não comparecimento de profissional 

estará sujeito às penalidades previstas no código de ética médica vigente assim como às penalidades administrativas; 

 

f) Quando da prestação dos serviços, a proposição de mudança de horários de escala, devidamente justificada, somente será aceita 

caso a empresa credenciada indique o respectivo médico com o qual efetuará a troca e a devida aceitação deste; 

 

g) Para fazer jus ao recebimento do pagamento pelos serviços prestados, além de preencher os requisitos descritos acima, deverá 

observar as seguintes obrigações funcionais: Assiduidade; Pontualidade; Registrar frequência diária, sob responsabilidade da 

Coordenação da Unidade em que o profissional médico disponibilizado pela empresa credenciada está vinculado, para fins de 

comprovação de horários de entrada e saída dos plantões; 

 

h) A Pessoa Jurídica deverá ter cuidado com a pontualidade e assiduidade na prestação do serviço aos usuários para evitar desgastes 

dos mesmos, sob pena de descontos no pagamento e aplicação de sanção. 

 

i) Nas situações em que o médico disponibilizado pela empresa credenciada não comparecer ao serviço, a Coordenação da unidade 

notificará imediatamente a empresa credenciada (via e-mail ou telefone) para reposição imediata do profissional; 

 

j) A solicitação de substituição dos médicos, por não atender os requisitos do presente Edital, se dará por meio da comunicação 

oficial da Secretaria Municipal de Saúde a empresa credenciada; 

 

k) A prestação de serviços pelos médicos das Pessoas Jurídicas credenciadas deverá respeitar a legislação vigente no âmbito 

municipal, estadual e federal, as determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e/ou similares, cumprimento dos 

Protocolos estabelecidos pelo município para todos os tipos de agravos e/ou condições de saúde e dos fluxos estabelecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS. 

l) O credenciado assumirá total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados 

às UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, ou a terceiros, decorrente da execução dos respectivos serviços. 

m) Em caráter excepcional, reportar-se ao disposto nos artigos 54 a 88 da Lei 8.666/93, os credenciados ficarão obrigados a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial do respectivo Termo de Credenciamento. 

n) O Contrato de Credenciamento não estabelece a obrigação da Secretaria Municipal de Saúde em efetivar a totalidade da 

contratação estimada, somente sendo devido o pagamento em relação aos serviços efetivamente solicitados e prestados. 

 

 14 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

a) As despesas do presente credenciamento correrão à conta da Dotação Orçamentária – Recurso da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE: 

FUNCIONAL: 2.101 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. FONTE: 3.3.90.39. PESSOA 

JURÍDICA 

FUNCIONAL: 2.114 – MANUTENÇÃO  DO HOSPITAL MUNICIPAL – MAC. FONTE: 3.3.90.39. PESSOA 

JURÍDICA 

 

 15 DO PAGAMENTO 

a) O objeto de prestação de serviços será realizado nas UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, nas quantidades, dias e 

horários definidos em escala de trabalho requisitadas conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
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ARAGUATINS. 

b) A Nota Fiscal, de preferência nota eletrônica, deverá conter os serviços prestados, constando o número do respectivo credenciamento, 

a qual deverá ser emitida, até o 10º (décimo) dia de cada mês, juntamente com a seguinte as documentações de regularidade fiscal 

da empresa. 

c) A Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS efetuará o pagamento através de depósito na conta corrente indicada pela 

empresa credenciada, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da apresentação/aceite da Nota Fiscal. 

d) Poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de 

responsabilidade da credenciada, assim como os atrasos, saídas antecipadas e horas extraordinárias sem comprovação e 

justificativa da necessidade certificada pelo Responsável Técnico da Unidade. 

 

 16 A VIGÊNCIA 

a) O prazo de vigência deste edital de credenciamento é de 12(doze) meses, contados a partir da data da publicação, podendo 

ser prorrogado na forma da Lei. 

b) O Contrato de Credenciamento terá prazo inicial de vigência por 12(doze) meses, contados a partir da assinatura, 

podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, com a anuência da 

CREDENCIADA nos termos do estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, além dos entendimentos do Tribunal de Contas 

da União. 

c) A prorrogação deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE e será formalizada através de Termo Aditivo ao 

Termo de Credenciamento. 

d) O prazo de vigência dos contratos (Termos de Credenciamento) independe da vigência do Edital de Credenciamento. 

 

 17 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 17.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA: 

a) Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço em conformidade com as especificações básicas constantes 

do Edital; 

b) O profissional médico deverá estar cadastrado no SCNES vigente, conforme disposto na Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 

2017. 

c) Ser responsável, em relação aos seus técnicos e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos 

contratuais, tais como: recolhimentos, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, 

hospedagem, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto do Termo de Credenciamento decorrente do 

credenciamento; 

d) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais ou prepostos vierem a causar ao patrimônio da Unidade, ou a terceiros, 

decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o 

ônus decorrente; 

e) Manter, durante o período de vigência do credenciamento e do Termo de Credenciamento de prestação de serviço, todas as 

condições que ensejaram o Credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional (em 

especial à regularidade junto ao Conselho Regional de Classe, dos prestadores de serviços); 

f) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, após notificação, qualquer profissional cuja conduta seja considerada pela 

Unidade de Pronto Atendimento como inconveniente ao andamento dos trabalhos ou à segurança de pessoas bem como do 

ambiente e equipamentos. 

g) Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades das Unidades de Urgência e Emergência de modo a não causar transtornos 

ao andamento normal de seus serviços. 

h) Manter as informações e dados fornecidos em caráter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua 

divulgação para terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a contratante de todos os documentos 

envolvidos. O descumprimento da obrigação prevista neste inciso sujeitará a CREDENCIADA à sanção prevista no Lei Federal nº 
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8.666/93, além dos entendimentos do Tribunal de Contas da União. Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos 

morais que devem nortear as ações da credenciada e a conduta de seus profissionais no exercício das atividades previstas no Termo 

de Credenciamento; 

i) Os profissionais médicos disponibilizados pela CREDENCIADA deverão atender os usuários de acordo com Protocolo de 

Acolhimento e Classificação de Risco definido pela Secretaria Municipal de Saúde. 

j) Os profissionais médicos disponibilizados pela CREDENCIADA deverão realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames 

subsidiários, analisar e interpretar seus resultados, elaborar diagnóstico, plano terapêutico e conduta adequada à condição clínica 

verificada e emitir atestado médico quando houver necessidade, conforme protocolos clínicos vigentes. 

k) Os profissionais médicos disponibilizados pela CREDENCIADA deverão utilizar, quando necessário, de todos os recursos e 

equipamentos disponíveis nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal, para suporte básico e avançado de vida 

l) Responsabilizar-se pela realização dos serviços por profissionais, pelos plantões, atendimentos de urgência e emergência, assistência 

e procedimentos solicitados, designando para tal profissional com diploma devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, bem 

como com o devido registro no Conselho Regional de Classe e certificado de especialista nas respectivas áreas, quando exigido; 

m) Alimentar sistema de informação disponibilizado pela Unidade de Pronto Atendimento; 

n) Designar e informar a Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS o nome do profissional que deverá ficar como 

responsável por manter o atendimento das solicitações e obrigações do Termo de Credenciamento; 

o) Dispor de capacidade técnica para a realização de todos os serviços credenciados pela pessoa jurídica; 

p) Efetuar a entrega da nota fiscal de prestação dos serviços devidamente preenchida com os serviços prestados e sem rasuras, de 

preferência nota eletrônica, devidamente certificada pela Direção da Unidade, encaminhar juntamente com a nota fiscal: 

q) Efetuar o recolhimento pontual de todos os tributos federais, estaduais e municipais incluindo impostos taxas, ônus e encargos, 

inclusive os de previdência social a que esteja obrigada por força de legislação deste Termo de Credenciamento; 

r) Facilitar, sob todos os pontos de vista, os trabalhos de fiscalização e controle da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARAGUATINS em conjunto com a direção das Unidades, bem como a obtenção de quaisquer informações e esclarecimentos 

referente ao fornecimento dos serviços ora credenciados; 

s) Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que devem nortear as ações da credenciada e a conduta de 

seus profissionais no exercício das atividades previstas no Termo de Credenciamento; 

t) Executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de 

confidencialidade de dados e informações. 

u) Substituir profissional que seja desligado em no máximo 03 (três) dias úteis. Em casos de afastamentos e/ou atestados médicos 

caberá a CREDENCIADA substituição imediata. 

v) Atender de imediato as solicitações da CREDENCIANTE quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos 

como inadequados para a prestação dos serviços. 

w) Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários diretamente envolvidos na execução dos serviços. 

 

            18. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS. 

 

a) Definir a escala de trabalho, a quantidade de profissionais necessários para a realização dos serviços de plantão; 

b) Proporcionar todas as condições necessárias para que a CREDENCIADA possa cumprir o estabelecido no Termo de 

Credenciamento; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários à fiel execução do credenciamento, que venham a ser solicitados pela 

empresa credenciada; 

d) Fornecer os meios necessários à execução, pela CREDENCIADA, dos serviços objeto do Termo de Credenciamento; 

e) Garantir o acesso e a permanência dos profissionais da empresa credenciada nas dependências das Unidades quando necessário para 

a execução dos serviços, objeto do Termo de Credenciamento; 
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f) Fornecer os materiais, medicamentos e equipamentos necessários para a realização dos serviços; 

g) Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento por meio de Gestor e Fiscal do Contrato. 

h) Aceitar ou rejeitar profissional designado pela empresa credenciada para a prestação dos serviços descritos no presente Edital, de 

forma fundamentada e garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

i) Caso o profissional não seja aceito, a Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS em conjunto com o responsável técnica da 

Unidades de Urgência e Emergência, solicitará a substituição do mesmo, sem ônus, ou poderá indicar outro em substituição, a cargo 

da credenciada; 

j) Conferir os serviços prestados e atestar a Nota Fiscal, encaminhando-a para pagamento. 

k) Regular, controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços 

 

 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO 

19.1 A não realização, ou realização defeituosa, do objeto deste edital pelo credenciado o sujeitará à aplicação de penalidades 

administrativas, previstas neste Edital, e na legislação aplicável. 

19.2 Pela não execução total ou parcial do objeto, Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS poderá aplicar à credenciada 

as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor equivalente ao saldo remanescente do Termo de 

Credenciamento no momento da infração; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "c"; 

19.3 Os atrasos e/ou as saídas antecipadas do profissional, em desacordo com a escala/jornada, estão sujeitos ao desconto das horas 

e/ou frações de horas correspondentes, para fins de pagamento. 

19.4 As horas excedentes à jornada padrão do serviço, registradas no controle de ponto, não serão contabilizadas para efeitos de 

pagamento extra, exceto se anexada justificativa ao processo que valide a necessidade do serviço e a permanência do profissional 

na Unidade, sob a confirmação/certificação da Responsabilidade Técnica. 

19.5 A multa a que alude o subitem acima não impede que a Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS rescinda 

unilateralmente o Termo de Credenciamento e aplique as outras sanções previstas na Lei n°. 8.666/93. 

19.6 As sanções previstas poderão também ser aplicadas às empresas que, em razão dos Termo de Credenciamento regidos pela Lei 

n°. 8.666/93: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do Credenciamento; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos 

praticados; 

19.7 O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas no Termo de Credenciamento ou a sua inexecução 

parcial ou total, poderá ensejar na aplicação de penalidade financeira e rescisão do Termo de Credenciamento, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
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 20 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE 

a) A Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS designará uma Gestora para os contratos para avaliar a prestação dos serviços, 

atuando também como fiscal do Termo de Credenciamento. 

b) A fiscalização dos serviços também poderá ser realizada por comissão especialmente designada para tal. 

c) Verificado o desempenho insatisfatório, a CREDENCIADA será notificada e deverá apresentar justificativa formal no prazo 

designado pela Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS. 

d) O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do pagamento do serviço realizado, assim como 

na rescisão do Termo de Credenciamento e aplicação das penalidades previstas NESTE Edital.  

 

21 SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

a) O credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado: 

b) Pela Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS a qualquer tempo, quando for por ela julgado que a CREDENCIADA 

esteja definitiva ou temporariamente impossibilitada de prestar os serviços ou por não observar as normas legais ou Editalícias; 

c) Pela CREDENCIADA, quando mediante solicitação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, demonstrar que 

está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e devidamente aceita pela Secretaria 

Municipal de Saúde de ARAGUATINS, nos termos legais; 

d) O descumprimento injustificado, pela CREDENCIADA, do prazo estipulado no item acima poderá ensejar na aplicação das 

sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

e) Por relevante interesse da Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS ou da   Administração Pública, devidamente 

justificado; 

f) Por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular da CREDENCIADA, ou, ainda, no caso de substancial alteração das 

condições de mercado. 

g) O pedido de descredenciamento não desincumbe a CREDENCIADA da obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados 

pela Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS e das responsabilidades a eles vinculados, sendo cabível a aplicação das 

sanções administrativas previstas neste Edital em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial). 

 

h) Motivos previstos nos incisos I a VIII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

 

i) Atendimento aos beneficiários do SUS no município de ARAGUATINS de forma discriminatória e/ou prejudicial, 

devidamente comprovada; 

 

j) Cobrança feita, direta ou indiretamente, aos usuários do SUS no município de ARAGUATINS, de valores referentes a serviços 

prestados ou quaisquer outros valores adicionais; 

 

k) Reincidência, devidamente comprovada, na cobrança de serviços executados irregularmente ou não executados; 

 

l) Ação de comprovada má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à SEMUS e/ou aos beneficiários do SUS; 

 

m) Deixar de comunicar, injustificadamente, à SEMUS, alteração de dados cadastrais (tais como número de telefone, endereço e razão 

social), no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da alteração; 

 

n) Deixar de atender ao beneficiário, alegando atraso no recebimento dos valores já faturados; 

 

o) Identificação de ocorrência de fraude, simulação, infração às normas sanitárias ou fiscais, ou ainda, descumprimento das 

exigências constantes do Edital, de sua proposta ou do Termo de Credenciamento; 
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22 GESTOR E FISCAL DO CREDENCIAMENTO 

a) A fiscalização e o acompanhamento dos serviços prestados em virtude deste credenciamento serão feitos pelo(a) Gestor(a), que 

será o Diretor(a) do Hospital Municipal de Saúde e Coordenador(a) das Unidades de Básica de Saúde, podendo haver substituição. 

b) É de competência do gestor exercer a fiscalização do Termo de Credenciamento na forma prevista na legilação pertinente. 

c) Solicitar a CREDENCIADA a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação oficial para os fins de aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento; 

d) Emitir, quando solicitado pela CREDENCIADA, atestado sobre o seu desempenho na condução dos serviços credenciados, 

submetendo-o a ratificação pela autoridade superior competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

e) Elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado pela autoridade superior competente da Secretaria Municipal de 

Saúde de ARAGUATINS. 

f) Para fins de fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços serão observados os seguintes procedimentos: 

f.1) Todas as questões oriundas deste credenciamento deverão ser formuladas por escrito e encaminhadas ao gestor dos 

serviços de sua área de atuação; 

f.2) O gestor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações 

pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

f.3) Ao término do Termo de Credenciamento, o registro próprio das ocorrências será juntado ao respectivo processo, 

facultando-se a CREDENCIADA a obtenção de cópias dos registros e informações; 

f.4) As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do gestor serão solicitadas aos seus superiores em 

tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

 23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Havendo divergência, omissão ou conflito entre as condições estabelecidas neste Edital e as legislações que regem este 

credenciamento, estas sempre prevalecerão. 

b) A Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS poderá, a qualquer tempo, promover diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução de assunto relacionado ao presente credenciamento. 

c) Qualquer interessado poderá denunciar eventuais irregularidades na prestação dos serviços e/ou no faturamento oriundo deste 

credenciamento. 

d) Este procedimento pode ser revogado, no todo ou em parte, por interesse público ou, anulada, por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, aplicando- se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à 

concessão de prazo para contraditório, sem que disso resulte direito a ressarcimento ou indenização, na forma que a legislação 

pertinente permitir. 

e) A Comissão Especial de Credenciamento – COMEC poderá relevar falhas ou omissões de natureza formal que não comprometam 

a segurança da contratação e não restem infringidos, em especial, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 

f) As normas disciplinadoras deste procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação do número de credenciados, 

observadas as condições e formalidades legais cabíveis. 

g) Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em 

qualquer fase deste procedimento, sendo que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará no imediato descredenciamento de quem o tiver apresentado e rescisão do respectivo Termo de Credenciamento, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

h) A critério da Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS poderá ser encaminhada correspondência aos prestadores de serviço em 

potencial, que gozem de boa reputação profissional, para que promovam, querendo, o seu credenciamento. 

i) O pedido de descredenciamento não desincumbe a CREDENCIADA do atendimento de obrigações já pactuadas, ou seja, aquelas 
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em que ele já recebeu as respectivas Ordens de Serviços. 

j) O valor fixado neste Edital poderá ser revisto a fim de restabelecer a relação entre as partes e manter seu equilíbrio econômico-

financeiro inicial em função de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

k) Outras informações poderão ser obtidas no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, com os servidores componentes da 

comissão de credenciamento da Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS. 

l) O presente Edital de Chamamento Público e todos os seus anexos, são integrantes entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição 

que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido, para todos os efeitos. 

m) Nenhuma indenização será devida aos interessados pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital 

de Credenciamento, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado em relação ao processo de credenciamento. 

n) É vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Credenciado com outrem, a cessão ou transferência, total 

ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Edital e no Termo de Credenciamento, em observância 

ao disposto na Lei 8666, salvo exceção previamente comunicada e devidamente justificada e aceita pela Secretaria Municipal de 

Saúde de ARAGUATINS. 

o) A CREDENCIADA deverá manter durante o curso de vigência do Termo de Credenciamento todas as condições de habilitação 

que ensejaram o credenciamento. 

 

p) A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que verificada posteriormente, será 

causa de eliminação do interessado do processo de credenciamento, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 

cível ou criminal. 

q) Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios gerais do direito e nas disposições constantes na Lei Federal nº. 

8.666/93. 

r) Fica vedado o pagamento de taxa extra com relação a tabela adotada. 

s) Possibilidade de Descredenciamento a qualquer tempo do credenciado, mediante notificação á Administração Pública, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitando os contratos firmados entre as partes. 

t) O usuário do SUS pode denunciar através dos canais disponíveis, quando houver qualquer tipo de irregularidade por parte da 

credenciada.  

u) Obrigação da entidade privada credenciada colocar em loca visível ao público usuário placa com a divulgação que atende o SUS. 

v) Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da comarca de ARAGUATINS/ TO, com 

exclusão de qualquer outro.  

 

 

 

 Araguatins-To , 08 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

SIMYDARKUIA ARAÚJO DA SILVA 

Secretária Municipal da Saúde 
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ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS NAS UNIDADES 

(Edital nº 02/2021) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT VALOR 

UNIT 

VALOR TOTAL 

1.  Contratação Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde Dr. Walter 

Halley Marques Amado, na Estratégia Saúde da 

Família - Equipe 02, carga horária de 40 Horas 

semanais. 

Serv 12 R$ 15.640,00 R$ 187.680,00 

2.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde - Centro 

Municipal de Saúde, na Estratégia Saúde da 

Família – Equipe 03, carga horária de 40 horas 

Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

3.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde – Centro de 

Saúde Nova Araguatins, na Estratégia Saúde da 

Família – Equipe 13, carga horária de 40 horas 

Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

4.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde – Centro de 

Saúde Natal, na Estratégia Saúde da Família – 

Equipe 06, carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

5.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde Dr. Waldir 

Barbosa de Menezes, na Estratégia Saúde da 

Família - Equipe 07, carga horária de 40 horas 

Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

6.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde – Centro de 

Saúde Socó, na Estratégia Saúde da Família - 

Equipe 08, carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

7.  Contratação de serviço Médico para atendimento 

junto ao Centro de Saúde Eunice da Cunha 

Xavier, na Estratégia Saúde da Família – Equipe 

10, carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

8.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde - Centro 

Municipal de Saúde, na Estratégia Saúde da 

Família - Equipe 11, carga horária de 40 horas 

Semanais 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

9.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde – Centro de 

Saúde Macaúba, na Estratégia Saúde da Família -  

Equipe 09, carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

10.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde – Centro de 

Saúde Nova Araguatins, na Estratégia Saúde da 

Família - Equipe 14, carga horária de 40 horas 

Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

11.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde – Centro 

Municipal de Saúde, na Estratégia Saúde da 

Família - Equipe 01, carga horária de 40 horas 

Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

12.  Contratação de Serviço Médico para atendimento 

junto à Unidade Básica de Saúde Fluvial, na 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 
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Equipe de Saúde da Família Ribeirinha – Equipe 

15, carga horária de 40 horas Semanais. 

13.  Contratação de Serviço Médico Especialista em 

Obstetrícia e Ginecologia, para realização de 

Consultas Ambulatoriais na Atenção Primária à 

Saúde, carga horária de 20 horas semanais.   

Serv 12 R$ 12.400,00 R$ 148.800,00 

14.  Contratação de Serviço Médico como Especialista 

em Psiquiatria, para Realização de Consultas 

Ambulatoriais no Centro de Atenção Psicossocial 

“Mente Brilhante”, carga horária de 06 Horas 

Semanais. 

Serv 12 R$ 6.300,00 R$ 75.600,00 

15.  Contratação de Serviço Médico como Especialista 

em Pediatria, para realização de Consultas 

Ambulatoriais na Atenção Primária à Saúde, carga 

horária de 20 horas semanais.   

Serv 12 R$ 12.400,00 R$ 148.800,00 

16.  Contratação de serviços médicos como plantonista. 

Plantão 24h (dias letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

17.  Contratação de serviços médicos como plantonista. 

Plantão 24h (dias letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

18.  Contratação de serviços médicos como plantonista. 

Plantão 24h (dias letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

19.  Contratação de serviços médicos como plantonista. 

Plantão 24h (dias letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

20.  Contratação de serviços médicos como plantonista. 

Plantão 24h (dias letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

21.  Contratação de serviços médicos como plantonista. 

Plantão 24h (dias letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

22.  Valor Estimado (DOIS MILHOES E SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E 
SESSENTA REIA) 

R$ 2.622.360,00 
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ANEXO II 

(Edital nº 02/2021) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

Ref. Seleção para Credenciamento Edital nº (número do Edital) Proponente: 

(razão social da empresa proponente) 

 

 

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem 

a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art. 97 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações subseqüentes, relativamente ao Edital em epígrafe. 

 

 

 

 

Araguatins-To, de de 20xx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO III 

(Edital nº .02/2021) 

 

 

 

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF DECLARAÇÃO 

Ref. Seleção para Credenciamento Edital nº (número do Edital) 

 

 

(razão social da empresa proponente), inscrita no CNPJ nº , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

 ............................................................................ , portador(a) da Carteira de Identidade nº 

.....................................e do CPF nº ............................................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do  
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) Araguatins-To,

 de de 20201. 

 

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

(Edital nº 02/2021) 

DECLARAÇÃO 

 

 

(razão social da empresa proponente), inscrita no CNPJ nº ......... , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº 

 

.....................................e do CPF nº .............................................. , DECLARA, para fins do disposto no inciso X do 

 

art. 132 da Lei Complementar Municipal nº 008/99, de 16 de novembro de 1999, que não há servidor público participando da gerência 

ou administração desta empresa ou sociedade civil (quando for o caso), exceto na qualidade de acionista, quotista ou 

comanditário(quando for o caso) e parágrafo 4º doart. 26 da Lei Federal nº 8080/90, que não há pessoas ocupantes de cargo de chefia 

ou função de confiança entre os proprietários, administradores e dirigentes desta empresa ou entidade. 

 

 

 

 

Araguatins-To, de de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

 

Pelo    presente    instrumento, ,    CNPJ    nº ,   com    sede 

  ,através de seus sócios e/ou diretores, infra – firmados, vem declarar que possui pleno conhecimento, e 

manifestar inteira concordância com todos os termos do edital do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº xx/2021, cujo objeto é o 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA 

COMPLEMENTAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS) que 

tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital, para atuação nas Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal, 

vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS/TO, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que fornecerá 

quaisquer informações complementares solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS/TO e/ou pelos órgãos 

de controle. 

 

 

 

Araguatins-To, de de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A PESSOA JURÍDICA NÃO SE ENCONTRA EM QUALQUER SITUAÇÃO PREVISTA NO 

INCISO III DO ART. 88 DA LEI 8.666/1993 

 

 

Pelo    presente    instrumento, ,    CNPJ    nº ,   com    sede 

  , através de seus sócios e/ou diretores, infra – firmados, DECLARA, para fins do disposto no Edital nº 

XX/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar a empresa, por qualquer motivo, punida com suspensão 

do direito de licitar, ou declaradas inidônea por qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal. 

 

 

 

 

Araguatins-To, de de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS 

 

 

Pelo presente instrumento, , CNPJ nº , com sede ,através de 

seus sócios e/ou diretores, infra – firmados, DECLARA, para fins do disposto no Edital nº xx/2021, cujo objeto é o 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA 

COMPLEMENTAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar a empresa, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar, ou 

declaradas inidônea por qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal. 

 

 

 

 

Araguatins-To, de de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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VIII 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS DE TOCANTINS 

 

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 

________________________ em conformidade com o Edital de CREDENCIAMENTO Nº 02/2021. 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 

FORMA COMPLEMENTAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS, 
conforme especificações descritas no Projeto Básico.  

 

Informamos a esse Órgão que o preço proposto para prestação dos serviços abaixo descritos é de R$ ..... (.........). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados da empresa: 

Razão social: _____________________________________ 

Cnpj: ___________________________________________ 

Insc. Estadual: ________________________________ 

Endereço: ______________________________________ 

Cidade: _________________________________________ 

Cep: ____________________________________ 

Fone: ___________________________________________ 

Email: __________________________________________  

 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

Nome: __________________________________________________; 

RG nº: __________________________________________________; 

CPF nº: _________________________________________________; 

Cargo/Função ocupada: ____________________________________; 

Fone: ___________________________________________________. 

Banco _________ Agência nº:_________Conta nº:___________________. 

 

Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado 

da data da entrega de seu respectivo envelope. 

                                                        

   Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 

 

 

                                         Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT. VR. UNIT VR. TOTAL 

INCLUIR O CARGO PRETENDIDO, 

CONSTANTE NO ANEXO I 

    SUB TOTAL  
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PROJETO BÁSICO 

1 OBJETO 

 

Este Projeto Básico tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL 

DE ARAGUATINS no âmbito da Rede de Urgência do município de ARAGUATINS. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE 

 

A assistência aos usuários é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como toda a linha de cuidado, desde a atenção 

primária até os procedimentos mais complexos, de forma organizada e hierarquizada. Os serviços de saúde compõem o rol 

garantias constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que dispõe os 

Art. 196 e 197da Carta Mágna:  

A atenção à saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários, com atenção acolhedora, resolutiva e 

humanizada, com seus recursos humanos e técnicos e oferecendo, segundo o grau de complexidade de assistência requerida e sua 

capacidade operacional, os serviços de saúde adequados. 

 

 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.” 

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” 

 

A execução do serviço em tela atenderá às necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal de Araguatins. 

Compete ressaltar que a Unidade de Saúde trabalha com atendimento até as 17h e Hospital Municipal que funciona em período 

integral e ininterrupto, cuja demanda é constante e o quadro de profissional insuficiente, competindo ao município o dever de 

garantir os serviços, com amparo nos princípios norteadores da Administração Pública cuja solução vá ao encontro do interesse 

público. 

 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais onde você pode receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, 

Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos pelas UBS são consultas médicas, 

inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para 

especialidades e fornecimento de medicação básica. 

 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da 

Saúde em 2003, estruturando e organizando a rede de urgência e emergência no país, para integrar a atenção às urgências. A 

atenção primária é constituída pelas unidades básicas de saúde (UBS) e Equipes de Saúde da Família, enquanto o nível 

intermediário de atenção fica a encargo do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel as Urgência), das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), e o atendimento de média e alta complexidade é feito nos hospitais. 

 

Diante do exposto, a escolha do credenciamento se faz necessária a partir da lógica de uma necessidade pública de contratação de 

serviços médicos, que será realizado através de contratação de empresa de prestação de serviços médicos para as Unidades Básicas 

de Saúde e Hospital Municipal. 

 

A Contratação essa que não gerará uma carga financeira obrigatória derivada da contratação de pessoa física (salários, 

encargos, contribuições previdenciárias, aposentadoria etc.) e ainda vai gerar a economicidade de pagar por plantões e demais 

serviços efetivamente realizados com profissionais habilitados, garantindo a cobertura total das escalas médicas atendendo às 

necessidades das unidades e o atendimento à população. 

 

Portanto existe motivação suficiente para demonstrar que o processo de credenciamento é à medida que melhor atende ao 

interesse público nesse momento, pois a contratação de profissionais médicos através do credenciamento é mais vantajosa do que a 

de um único particular. 

 

Deste modo, sujeitamos nossa justificativa à apreciação, entendemos ser ela sustentável, ratificando nossas razões para a contratação 

dos profissionais na Modalidade Credenciamento por Inexigibilidade. 
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3. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

a) Para a habilitação no credenciamento de que trata este instrumento deverá observar as regras  constantes, no Edital 

Nº xx/2021 e no que couber as demais legislações vigentes. 

b) Durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, o adjudicatário deverá 

manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 

c) Para os Profissionais Médicos, preencher os requisitos de habilitação decorrente de legislação especial: 

d) Estar o profissional médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina. 

 

 

4. SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação total ou parcial do objeto deste certame. 

 

5– CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO 

 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE 

Atribuições: 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 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; 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, gineco 

obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico cirúrgicas e procedimentos para fins de 

diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 

fluxos de referência e contrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 

terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 

mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de 

Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequado funcionamento da US.  

MÉDICO ESPECIALISTA EM OBSTETRÍCIA E 

GINECOLOGIA 
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Realizar atendimento na área de gineco-obstetricia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar 

atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade 

que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a 

política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e 

extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, 

quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da 

medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em 

saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, 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 em 

ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes 

examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento 

individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de 

doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações 

sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus 

familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes 

específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar 

de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco 

que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos 

clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; 

Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das 

ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado 

em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de 

serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, 

aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de 

proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas 

típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 

 

MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRIA 

Atribuições:Realizar atendimento na área de psiquiatria; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 

Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes; Executar qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; Participar, 

conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de 

ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de 

programa de treinamento, quando convocado; Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos 

campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de 

programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 

população em geral; Efetuar exames médicos, 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 em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores 

esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o 

tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual 

interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 

responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; 

Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de 

grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e 

tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em 

espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem 

enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos 

mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar 

diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações 

em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado 

em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de 

serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos 
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equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; 

Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o 

auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins 

MÉDICO ESPECIALISTA PEDIATRIA 

Atribuições: Realizar atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 

realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, 

conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de 

ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de 

programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos 

campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de 

programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 

população em geral; Efetuar exames médicos, 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 em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores 

esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o 

tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual 

interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 

responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; 

Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de 

grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e 

tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em 

espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem 

enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos 

mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar 

diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações 

em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado 

em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de 

serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos 

equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; 

Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o 

auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 

 

6.0 DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS POR UNIDADES 

 

  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI

D 

QUANT. VALOR UNIT VALOR 

TOTAL 

1 Contratação Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde Dr. Walter Halley Marques Amado, 

na Estratégia Saúde da Família - Equipe 02, 

carga horária de 40 Horas semanais. 

Serv 12 R$ 15.640,00 R$ 187.680,00 

2 Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde - Centro Municipal de Saúde, na 

Estratégia Saúde da Família – Equipe 03, 

carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,003 

1.  Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde – Centro de Saúde Nova 

Araguatins, na Estratégia Saúde da Família 

– Equipe 13, carga horária de 40 horas 

Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

2.  Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 
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Saúde – Centro de Saúde Natal, na 

Estratégia Saúde da Família – Equipe 06, 

carga horária de 40 horas Semanais. 

3.  Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde Dr. Waldir Barbosa de Menezes, na 

Estratégia Saúde da Família - Equipe 07, 

carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

4.  Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde – Centro de Saúde Socó, na 

Estratégia Saúde da Família - Equipe 08, 

carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

5.  Contratação de serviço Médico para 

atendimento junto ao Centro de Saúde 

Eunice da Cunha Xavier, na Estratégia 

Saúde da Família – Equipe 10, carga horária 

de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

6.  Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde - Centro Municipal de Saúde, na 

Estratégia Saúde da Família - Equipe 11, 

carga horária de 40 horas Semanais 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

7.  Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde – Centro de Saúde Macaúba, na 

Estratégia Saúde da Família -  Equipe 09, 

carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

8.  Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde – Centro de Saúde Nova 

Araguatins, na Estratégia Saúde da Família 

- Equipe 14, carga horária de 40 horas 

Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

9.  Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde – Centro Municipal de Saúde, na 

Estratégia Saúde da Família - Equipe 01, 

carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

10.  Contratação de Serviço Médico para 

atendimento junto à Unidade Básica de 

Saúde Fluvial, na Equipe de Saúde da 

Família Ribeirinha – Equipe 15, carga 

horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

11.  Contratação de Serviço Médico Especialista 

em Obstetrícia e Ginecologia, para 

realização de Consultas Ambulatoriais na 

Atenção Primária à Saúde, carga horária de 

20 horas semanais.   

Serv 12 R$ 12.400,00 R$ 148.800,00 

12.  Contratação de Serviço Médico como 

Especialista em Psiquiatria, para 

Realização de Consultas Ambulatoriais no 

Centro de Atenção Psicossocial “Mente 

Brilhante”, carga horária de 06 Horas 

Semanais. 

Serv 12 R$ 6.300,00 R$ 75.600,00 

13.  Contratação de Serviço Médico como 

Especialista em Pediatria, para realização 

de Consultas Ambulatoriais na Atenção 

Primária à Saúde, carga horária de 20 horas 

semanais.   

Serv 12 R$ 12.400,00 R$ 148.800,00 

14.  Contratação de serviços médicos como Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 
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plantonista. Plantão 24h (dias letivos e 

finais de semana) 

15.  Contratação de serviços médicos como 

plantonista. Plantão 24h (dias letivos e 

finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

16.  Contratação de serviços médicos como 

plantonista. Plantão 24h (dias letivos e 

finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

17.  Contratação de serviços médicos como 

plantonista. Plantão 24h (dias letivos e 

finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

18.  Contratação de serviços médicos como 

plantonista. Plantão 24h (dias letivos e 

finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

19.  Contratação de serviços médicos como 

plantonista. Plantão 24h (dias letivos e 

finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 12.700,00 

 Valor Estimado (DOIS MILHOES E SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL E 

TREZENTOS E SESSENTA REAIS) 

R$ 

2.622.360,00 

 

 

 

 7. DO CREDENCIAMENTO – RESULTADO - QUALIFICAÇÃO – CONVOCAÇÃO PARA O TRABALHO 

a) O interessado que atender a todos os requisitos previstos no Edital de Credenciamento será julgado habilitado, encontrando-se apto 

a assinar o respectivo Termo de Credenciamento. 

b) O resultado da sessão pública de julgamento será publicado no Site Oficial do Município e da União. 

c) Durante a vigência do Edital de Credenciamento, incluindo-se as suas republicações, a Secretaria Municipal de Saúde de 

ARAGUATINS a seu critério, poderá convocar, por ofício, os credenciados para nova análise de documentação. Nessa ocasião serão 

exigidos os documentos que comprovem a manutenção das condições apresentadas quando da pré-qualificação do interessado. 

d) A partir da data em que for convocada para apresentar a documentação atualizada, a CREDENCIADA terá até 05 (cinco) dias 

úteis para entregá-la, pessoalmente. 

e) Os credenciados convocados para apresentar a documentação do Edital Nº xx/2021, participarão normalmente do chamamento 

público convocadas pela Comissão de Credenciamento. 

f) A Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS, a seu critério, poderá oficiar os credenciados, assinalando-se prazo que 

demonstrem a manutenção das condições o seu credenciamento. 

g) O resultado da análise prevista no item acima será publicado Site Oficial do Município de ARAGUATINS. Os credenciados que 

não comprovem a manutenção das condições de habilitação serão descredenciados, observado o contraditório e a ampla defesa. 

h) O credenciamento não estabelece qualquer obrigação da Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS em efetivar a contratação 

do serviço, sendo devido o pagamento apenas em relação aos serviços efetivamente prestados. 

 

 8. DOS RECURSOS 

a) Da decisão da Comissão de Credenciamento caberá recurso ao qual poderá ser dado efeito suspensivo, limitando-se às questões de 

habilitação ou inabilitação, considerando exclusivamente a documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo considerados 

os documentos eventualmente anexados na fase recursal. 

b) O prazo para interposição de eventuais recursos contra o resultado de julgamento da documentação é de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir do primeiro dia útil subsequente à lavratura da ata ou após a publicação do ato no site oficial do Município, 

exceto se o representante se der por intimado quando da divulgação do resultado em Sessão Pública, ou desde que não haja 

desistência expressa por parte dos representantes das proponentes presentes à sessão se nesta for divulgado o julgamento. 

c) Os recursos, por escrito, deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS. 

d) A Comissão de Credenciamento, após receber os recursos, fará o protocolo dos mesmos e providenciará a instrução dos processos 

pertinentes, após o que notificará os interessados sobre a interposição para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo de 01 

(um) dia útil. 
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 9. DA HOMOLOGAÇÃO 

a) Constatado o atendimento de todas as exigências fixadas no Edital, tanto no tocante à documentação apresentada, inclusive, quanto 

a eventuais recursos, os autos serão remetidos à autoridade superior para homologação do resultado do Credenciamento, podendo, 

ainda, revogar por interesse público ou anulá-la se constatada alguma irregularidade. 

b) Com a homologação do credenciamento serão considerados efetivamente credenciadostodos os interessados que atenderem às 

especificações deste Edital e seus anexos, conforme Edital de resultado publicado no Site Oficial do Município e da União, 

inclusive com a ordem de classificação para execução dos serviços. 

 

 10. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

a) As empresas credenciadas serão convocadas, para assinatura do Termo de Credenciamento, assinalando-se prazo para tanto. 

b) O não comparecimento injustificado para assinatura do Termo de Credenciamento no prazo estabelecido de 1(um) dia, autoriza a 

Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS a providenciar a convocação do próximo interessado. Aquele que não 

compareceu para a assinatura do Termo de Credenciamento será posicionado em último lugar na lista de espera. 

 

 

 11. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Poderão ser convocados um ou mais credenciados para prestação dos serviços, conforme as necessidades do Fundo Municipal de 

Saúde. 

b) Os serviços decorrentes deste credenciamento deverão ser executados de acordo com as necessidades do Fundo Municipal de 

Saúde. 

c) O credenciado assumirá total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados 

às Unidades onde atuarão, ou a terceiros, decorrente da execução dos respectivos serviços. 

d) Em caráter excepcional, reportar-se ao disposto nos artigos 54 a 88 da Lei 8.666/93, os credenciados ficarão obrigados a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou  supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial do respectivo Termo de Credenciamento. 

e) O Contrato de Credenciamento não estabelece a obrigação da Secretaria Municipal de Saúde em efetivar a totalidade da 

contratação estimada, somente sendo devido o pagamento em relação aos serviços efetivamente solicitados e prestados. 

 

13.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

 

NATUREZA DA 

DESPESA 

 

FONTE DE 

RECURSO 

 

FICHA 

 

SUB- 

ITE

M 

 

R$ VALOR 

TOTAL/ANO 

      

TOTAL ESTIMADO / ANO  

 

 

12. DO PAGAMENTO 

a) O objeto de prestação de serviços será realizado nas quantidades, dias e horários definidos em escala de trabalho requisitadas 

conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS. 

b) A Nota Fiscal, de preferência nota eletrônica, deverá conter os serviços prestados, constando o número do respectivo 

credenciamento, a qual deverá ser emitida, até o 10º (décimo) dia de cada mês. Acompanhada de documentação atestada pela 

coordenadora/diretora da respectiva área. 

c) A Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS efetuará o pagamento através de depósito na conta corrente indicada pela 
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empresa credenciada, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da apresentação/aceite da Nota Fiscal. 

d) Poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de 

responsabilidade da credenciada, assim como os atrasos, saídas antecipadas e horas extraordinárias sem comprovação e 

justificativa da necessidade certificada pelo Responsável Técnico da Unidade de Pronto Atendimento. 

e) Os descontos aludidos no item acima serão feitos independentemente de autorização expressa do Credenciado. 

 

 

 13. DA VIGÊNCIA 

a) O prazo de vigência deste edital de credenciamento é de 12(doze) meses, contados a partir da data da publicação, podendo ser 

prorrogado na forma da Lei. 

b) O Contrato de Credenciamento terá prazo inicial de vigência por 12(doze) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser 

prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, com a anuência da CREDENCIADA nos termos do 

estabelecido no Lei Federal nº 8.666/93, além dos entendimentos do Tribunal de Contas da União. 

c) A prorrogação deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE e será formalizada através de Termo Aditivo ao Termo de 

Credenciamento. 

d) O prazo de vigência dos contratos (Termos de Credenciamento) independe da vigência do Edital de Credenciamento. 

 

 

 14 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

14.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

a) Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço em conformidade com as especificações básicas constantes 

do Edital. 

b) Disponibilizar somente profissionais HABILITADOS para executar os trabalhos nas Unidades de Pronto Atendimento. 

c) Ser responsável, em relação aos seus técnicos e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos 

contratuais, tais como: recolhimentos, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, 

hospedagem, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto do Termo de Credenciamento decorrente do credenciamento; 

d) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais ou prepostos vierem a causar ao patrimônio da Unidade, ou a terceiros, 

decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o 

ônus decorrente; 

e) Manter, durante o período de vigência do credenciamento e do Termo de Credenciamento de prestação de serviço, todas as 

condições que ensejaram o Credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional (em 

especial à regularidade junto ao Conselho Regional de Classe, dos prestadores de serviços); 

f) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, após notificação, qualquer profissional cuja conduta seja considerada pela 

Unidade de Pronto Atendimento como inconveniente ao andamento dos trabalhos ou à segurança de pessoas bem como do 

ambiente e equipamentos. 

g) Apresentar, quando solicitado pelo órgão ou entidade contratante, relação completa dos profissionais, indicando os cargos, funções 

e respectivos nomes completos, bem como, o demonstrativo do tempo alocado e cronograma respectivo através das escalas de 

serviço e horas prestadas de serviço, para fins de monitoramento e pagamento; 

h) Manter as informações e dados das Unidades Pronto Atendimento em caráter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando 

expressamente proibida a sua divulgação para terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a 

contratante de todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do relatório final ou do trabalho credenciado.  

i) O descumprimento da obrigação prevista neste inciso sujeitará a CREDENCIADA à sanção prevista no Lei Federal nº 8.666/93, 

além dos entendimentos do Tribunal de Contas da União. Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais 

que devem nortear as ações da credenciada e a conduta de seus profissionais no exercício das atividades previstas no Termo de 

Credenciamento; 

j) Responsabilizar-se pela realização dos serviços por profissionais, pelos plantões, atendimentos de urgência e emergência, 

assistência e procedimentos solicitados, designando para tal profissional com diploma devidamente registrado e reconhecido pelo 
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MEC, bem como com o devido registro no Conselho Regional de Classe e certificado de especialista nas respectivas áreas, quando 

exigido; 

k) Prestar os serviços de plantões (presencial). Considerando uma escala com número a mais de profissionais a divisão dos plantões 

se dará de forma equânime, assim como atendimentos, consultas especializadas, assistência e procedimentos solicitados na 

Unidade, ou nas quantidades, dias e horários definidos pela Diretoria de Média e Alta Complexidade. 

l) Alimentar sistema de informação disponibilizado pela Unidade de Pronto Atendimento; 

m) Designar e informar a direção da Unidade de Urgência e Emergência e à Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS o 

nome do profissional que deverá ficar como responsável por manter o atendimento das solicitações e obrigações do Termo de 

Credenciamento; 

n) Informar com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência à Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS e à direção das 

Unidades de Urgência e Emergência, quando da necessidade de materiais, medicamentos e manutenção de equipamentos; 

o) Dispor de capacidade técnica para a realização de todos os serviços credenciados pela pessoa jurídica; 

p) Efetuar a entrega da nota fiscal de prestação dos serviços devidamente preenchida com os serviços prestados e sem rasuras, de 

preferência nota eletrônica, devidamente certificada pela Direção da Unidade, encaminhar juntamente com a nota fiscal: 

q) Efetuar o recolhimento pontual de todos os tributos federais, estaduais e municipais incluindo impostos taxas, ônus e encargos, inclusive 

os de previdência social a que esteja obrigada por força de legislação deste Termo de Credenciamento; 

r) Facilitar, sob todos os pontos de vista, os trabalhos de fiscalização e controle da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARAGUATINS em conjunto com a direção das Unidades de Urgência e Emergência, bem como a obtenção de quaisquer 

informações e esclarecimentos referente ao fornecimento dos serviços ora credenciados; 

s) Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que devem nortear as ações da credenciada e a conduta de 

seus profissionais no exercício das atividades previstas no Termo de Credenciamento; 

t) Executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de 

confidencialidade de dados e informações. 

u) Substituir profissional que seja desligado em no máximo 03 (três) dias úteis. Em casos de afastamentos e/ou atestados médicos 

caberá a CREDENCIADA substituição imediata. 

v) Apresentar, quando do início da execução dos serviços, e sempre que solicitado pela CREDENCIANTE, todos os comprovantes de 

recolhimento de todo e qualquer encargo, independente da natureza, devido pela CREDENCIADA em decorrência da execução 

dos serviços, inclusive as contribuições devidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), o seguro de seu pessoal contra riscos e acidentes de trabalho e as taxas e impostos municipais. 

w) Atender de imediato as solicitações da CREDENCIANTE quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos 

como inadequados para a prestação dos serviços. 

x) Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários diretamente envolvidos na execução dos 

serviços. 

y) A CREDENCIADA, através de um coordenador, se reunirá com a Direção Executiva da CREDENCIANTE conforme necessidade, 

para avaliação do andamento dos trabalhos. 

 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS. 

 

a) Definir a escala de trabalho das especialidades, a quantidade de profissionais necessários para a realização dos serviços de plantão, 

internamentos, assistência profissional, consultas especializadas, procedimentos e atendimentos em que a empresa foi credenciada 

nos dias e horários de atendimento aos pacientes; 

b) Proporcionar todas as condições necessárias para que a CREDENCIADA possa cumprir o estabelecido no Termo de 

Credenciamento; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários à fiel execução do credenciamento, que venham a ser solicitados pela 

empresa credenciada; 
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d) Fornecer os meios necessários à execução, pela CREDENCIADA, dos serviços objeto do Termo de Credenciamento; 

e) Garantir o acesso e a permanência dos profissionais da empresa credenciada nas dependências das Unidades Básicas de Saúde e 

Hospitala Municipal quando necessário para a execução dos serviços, objeto do Termo de Credenciamento; 

f) Fornecer os materiais, medicamentos e equipamentos necessários para a realização dos serviços; 

g) Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento por meio de Gestor e Fiscal do Contrato. 

h) Aceitar ou rejeitar profissional designado pela empresa credenciada para a prestação dos serviços descritos no presente Edital, de 

forma fundamentada e garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

i) Caso o profissional não seja aceito, a Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS em conjunto com a Direção e 

coordenação das Unidades,  solicitará a substituição do mesmo, sem ônus, ou poderá indicar outro em substituição, a cargo da 

credenciada; 

j) Conferir os serviços prestados e atestar a Nota Fiscal, encaminhando-a para pagamento. 

 

 

 16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO 

a) A não realização, ou realização defeituosa, do objeto deste edital pelo credenciado o sujeitará à aplicação de penalidades 

administrativas, previstas neste Edital, e na legislação aplicável. 

b) Pela não execução total ou parcial do objeto, Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS poderá aplicar à credenciada as 

seguintes sanções: 

c) Advertência; 

d) Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor equivalente ao saldo remanescente do Termo de Credenciamento no momento da 

infração; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) 

anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurem os motivos determinantes 

da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o proponente  ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada                                           com 

base no contido na letra "e"; 

g) Os atrasos e/ou as saídas antecipadas do profissional, em desacordo com a escala/jornada, estão sujeitos ao desconto das horas e/ou 

frações de horas correspondentes, para fins de pagamento. 

h) As horas excedentes à jornada padrão do serviço, registradas no controle de ponto, não serão contabilizadas para efeitos de 

pagamento extra, exceto se anexada justificativa ao processo que valide a necessidade do serviço e a permanência do profissional 

na Unidade, sob a confirmação/certificação da Direção Técnica ou Direção de enfermagem da Unidade Hospitalar. 

i) A multa a que alude o subitem acima não impede que a Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS rescinda 

unilateralmente o Termo de Credenciamento e aplique as outras sanções previstas na Lei n°. 8.666/93. 

j) As sanções previstas nas letras poderão também ser aplicadas às empresas que, em razão dos Termo de Credenciamento regidos 

pela Lei n°. 8.666/93: 

a. Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do Credenciamento; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados; 

k) O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas no Termo de Credenciamento ou a sua inexecução parcial ou 

total, poderá ensejar na aplicação de penalidade financeira e rescisão do Termo de Credenciamento, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

l) Também ensejam a rescisão do contrato as hipóteses previstas no artigo 62 do Decreto Estadual 4.507/2009. 
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 17 DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE 

a) A Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS designará uma Comissão Gestora para os contratos para avaliar a prestação 

dos serviços, atuando também como fiscal do Termo de Credenciamento. 

b) A fiscalização dos serviços também poderá ser realizada por comissão especialmente designada para tal. 

c) Verificado o desempenho insatisfatório, a CREDENCIADA será notificada e deverá apresentar justificativa formal no prazo 

designado pela Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS. 

d) O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do pagamento do serviço realizado, assim 

como na rescisão do Termo de Credenciamento e aplicação das penalidades previstas NESTE Edital. 

 

18. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

 O credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado: 

a) Pela Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS a qualquer tempo, quando for por ela julgado que a CREDENCIADA 

esteja definitiva ou temporariamente impossibilitada de prestar os serviços ou por não observar as normas legais ou Editalícias; 

b) Pela CREDENCIADA, quando mediante solicitação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, demonstrar que 

está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e devidamente aceita pela Secretaria 

Municipal de Saúde de ARAGUATINS, nos termos legais; 

c) O descumprimento injustificado, pela CREDENCIADA, do prazo estipulado poderá ensejar na  aplicação das sanções previstas 

neste Edital, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Por relevante interesse da Secretaria Municipal de Saúde de 

ARAGUATINS ou da Administração Pública, devidamente justificado; 

d) Por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular da CREDENCIADA, ou, ainda, no caso de substancial alteração das 

condições de mercado. 

e) O pedido de descredenciamento não desincumbe a CREDENCIADA da obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados 

pela Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS e das responsabilidades a eles vinculados, sendo cabível a aplicação das 

sanções administrativas previstas neste Edital em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial). 

f) Independentemente deste credenciamento, a Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS, poderá realizar outros 

procedimentos para contratar os serviços referidos neste procedimento, assegurando-se a preferência deste em igualdade de 

condições e preços. 

 

g) Motivos previstos nos incisos I a VIII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

 

h) Atendimento aos beneficiários do SUS no município de ARAGUATINS de forma                        discriminatória e/ou prejudicial, 

devidamente comprovada; 

i) Cobrança feita, direta ou indiretamente, aos usuários do SUS no município de ARAGUATINS, de valores referentes a 

serviços prestados ou quaisquer outros valores adicionais; 

j) Reincidência, devidamente comprovada, na cobrança de serviços executados irregularmente ou não executados; 

a. Ação de comprovada má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à SEMUS e/ou aos beneficiários do SUS; 

b. Deixar de comunicar, injustificadamente, à SEMUS, alteração de dados cadastrais (tais como número de telefone, 

endereço e razão social), no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da alteração; 

 

c. Deixar de atender ao beneficiário, alegando atraso no recebimento dos valores já faturados; 

 

d. Identificação de ocorrência de fraude, simulação, infração às normas sanitárias ou fiscais, ou ainda, descumprimento 

das exigências constantes do Edital, de sua proposta ou do Termo de Credenciamento; 

k) Nos casos de cobrança indevida aos usuários do SUS, ademais das penalidades previstas no Estatuto dos Contratos poderá ser 

aplicada normativa própria vigente, concomitantemente ser aplicado o disposto na alínea ‘’c’’ do artigo 5° da Instrução Normativa 

Municipal nº01/2005. 
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 19. GESTOR E FISCAL DO CREDENCIAMENTO 

a) A fiscalização e o acompanhamento dos serviços prestados em virtude deste a Diretora do Hospital Municipal e pela Coordenadora 

das Unidades Básicas de Saúde, podendo haver substituição. 

b) É de competência do gestor exercer a fiscalização do Termo de Credenciamento na forma prevista na legilação pertinente. 

c) Solicitar a CREDENCIADA a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação oficial para os fins de aplicação das penalidades previstas neste 

instrumento; Assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou documento equivalente quando da execução dos serviços estiver 

plenamente concluída; 

d) Emitir, quando solicitado pela CREDENCIADA, atestado sobre o seu desempenho na condução dos serviços credenciados, 

submetendo-o a ratificação pela autoridade superior competente da SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE. 

e) Elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado pela autoridade superior competente da Secretaria Municipal de 

Saúde de ARAGUATINS. 

f) Para fins de fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços serão observados os seguintes procedimentos: 

g) Todas as questões oriundas deste credenciamento deverão ser formuladas por escrito e encaminhadas ao gestor dos serviços de sua 

área de atuação; 

h) O gestor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo 

determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

i) Ao término do Termo de Credenciamento, o registro próprio das ocorrências será juntado ao respectivo processo, facultando-se a 

CREDENCIADA a obtenção de cópias dos registros e informações; 

j) As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do gestor serão solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para 

a adoção das medidas convenientes. 

 

 20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Havendo divergência, omissão ou conflito entre as condições estabelecidas neste Edital e as legislações que regem este 

credenciamento, estas sempre prevalecerão. 

A Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS poderá, a qualquer tempo, promover diligências  destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução de assunto relacionado ao presente credenciamento. 

Qualquer interessado poderá denunciar eventuais irregularidades na prestação dos serviços e/ou no faturamento oriundo deste 

credenciamento. 

Este procedimento pode ser revogado, no todo ou em parte, por interesse público ou, anulada, por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, aplicando- se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à 

concessão de prazo para contraditório, sem que disso resulte direito a ressarcimento ou indenização, na forma que a legislação 

pertinente permitir. 

A Comissão Especial de Credenciamento – COMEC poderá relevar falhas ou omissões de natureza formal que não comprometam a 

segurança da contratação e não restem infringidos, em especial, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 

As normas disciplinadoras deste procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação do número de credenciados, 

observadas as condições e formalidades legais cabíveis. 

Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em 

qualquer fase deste procedimento, sendo que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará no imediato descredenciamento de quem o tiver apresentado e rescisão do respectivo Termo de Credenciamento, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

O pedido de descredenciamento não desincumbe a CREDENCIADA do atendimento de obrigações já pactuadas, ou seja, aquelas 

em que ele já recebeu as respectivas Ordens de Serviços. 
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O valor fixado neste Edital poderá ser revisto a fim de restabelecer a relação entre as partes e manter seu equilíbrio econômico-

financeiro inicial em função de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

Outras informações poderão ser obtidas no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, com os servidores componentes da 

comissão de credenciamento da Secretaria Municipal de Saúde de ARAGUATINS. 

O Edital de Chamamento Público e todos os seus anexos, são integrantes  entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição que 

se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido, para todos os efeitos. 

Nenhuma indenização será devida aos interessados pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital 

de Credenciamento, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado em relação ao processo de credenciamento. 

É vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Credenciado com outrem, a cessão ou transferência, total 

ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Edital e no Termo de Credenciamento, em observância ao 

disposto na Lei 8666, salvo exceção previamente comunicada e devidamente justificada e aceita pela Secretaria Municipal de Saúde 

de ARAGUATINS. 

A CREDENCIADA deverá manter durante o curso de vigência do Termo de Credenciamento todas as condições de habilitação que 

ensejaram o credenciamento. 

A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que verificada posteriormente, será 

causa de eliminação do interessado do processo de credenciamento, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 

cível ou criminal. 

Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios gerais do direito e nas disposições constantes na Lei Federal nº. 

8.666/93. 

Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da comarca de ARAGUATINS/TO, com 

exclusão de qualquer outro. 

 

 

_____________________________________ 

Nome 

Cargo 

RG 

CPF 

Responsável pela elaboração Projeto Básico 

 

 

 

 

   AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR(A) DE DESPESAS 

 

 

_____________________________________ 

Nome 

Cargo 

RG 

CPF 
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MINUTA DO CONTRATO 

 

 

Credenciamento n.º XX/2021, que entre si celebram, de um lado, o Município de ARAGUATINS, e 

do outro lado a empresa XXXXXX, abaixo qualificados, visando à prestação de serviços técnico-

profissionais especializados em saúde. 

 

 

Por este instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS – TO, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxx representada neste ato pelo Senhora Secretária Municipal de Saúde, a 

Senhora xxxxxx , brasileira, xxxxxxxxxxxxx , portador do CPF n° xxxxxxx e RG n° xxx SSP/TO, residente xxxxxxxxxxxxxxxx, 

doravante denominado CREDENCIADOR, e do outro lado empresa, XXXXXXXX, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde n°xxx, CNPJ nº xxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxx, ARAGUATINS – Tocantins, neste ato, legalmente representada pelo 

senhor xxxxxxxx, brasileiro, xxxx, xxxxxx, portador da cédula de identidade nº xxxx CRM/TO e CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, residente 

e domiciliado na quadra xxxxxxxxxxxxx,, doravante denominada CREDENCIADA, com base na Lei, nº 8.080, de 19/09/90, e com 

a Lei nº 8.666, de 21/06/93, Chamamento Público para Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços na Área de Saúde 

definida pelo Edital n° xx/2021, e demais normas do Sistema Único de Saúde, CELEBRAM o presente Credenciamento n° 

XX/2021 Processo administrativo n.° xxxxxxxx, nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

 O Credenciamento tem por objeto CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 

MUNICIPAL DE ARAGUATINS, do município de ARAGUATINS nos termos do Edital de CREDENCIAMENTO nº. 

xx/2021, e conforme as especificações do Projeto Básico, do presente processo pela CREDENCIADA, aos usuários do SUS, 

visando atender dentro das Unidades de Pronto  

  
 A CREDENCIADA declara aceitar os termos da Lei nº 8.080/90 e, no que couber, a Lei nº 8.666/93, o Edital de Credenciamento n° 

?/2021, e as demais normas do Sistema Único de Saúde e os princípios norteadores da Administração Pública. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

a) Os serviços decorrentes deste credenciamento deverão ser executados de acordo com as necessidades do Fundo Municipal de 

Saúde. 

b) O credenciado assumirá total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados 

às Unidades onde atuarão, ou a terceiros, decorrente da execução dos respectivos serviços. 

c) Em caráter excepcional, reportar-se ao disposto nos artigos 54 a 88 da Lei 8.666/93, os credenciados ficarão obrigados a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou  supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial do respectivo Termo de Credenciamento. 

d) O Contrato de Credenciamento não estabelece a obrigação da Secretaria Municipal de Saúde em efetivar a totalidade da contratação 

estimada, somente sendo devido o pagamento em relação aos serviços efetivamente solicitados e prestados. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO COMPROMISSO DAS PARTES: DO 

CREDENCIADOR, ATRAVÉS DA SEMUS, QUE ASSEGURA: 

a) Supervisionar e fiscalizar o desempenho das atividades afins, controlando a execução do presente Credenciamento; 

 

b) Estabelecer normas para definir o fluxo de atendimento e de comprovação da realização dos procedimentos e demais atos necessários 

à satisfação dos usuários do SUS no município de ARAGUATINS; 

 

 

 



36 

 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

DA ENTIDADE CREDENCIADA, QUE ASSEGURA: 

 

a) Permitir o acompanhamento e a fiscalização de suas dependências e/ou dos serviços a qualquer momento, por servidor(s) da SEMUS 

designado(s) especialmente para este fim ou por membro(s) da comissão designada para tal; 

b) Não alterar suas instalações físicas, tampouco o endereço de atendimento, sem consentimento prévio e por escrito da SEMUS, sob 

pena de descredenciamento; 

c) Comunicar com a devida urgência, ao CREDENCIADOR, alteração social, estatutária e/ou eventual mudança do responsável 

técnico, bem como qualquer alteração dos dados cadastrais da CREDENCIADA, integrantes deste Credenciamento, aceitando 

assim, em todos os casos, as devidas alterações neste instrumento; 

d) Assumir integralmente as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação de seu pessoal, quando utilizar unidade móvel; 

e) Responder pela solidez e segurança dos serviços executados pelos seus empregados; 

f) Comunicar imediatamente à SEMUS a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento; 

g) Atender a todas e quaisquer ocorrências sobrepostas durante a realização dos serviços, ainda que não previstas neste instrumento, sem 

qualquer ônus para o município e/ou para o usuário; 

h) Executar os procedimentos contratados com eficiência e qualidade; 

i) Estar ciente que não poderá sub-contratar parcial ou totalmente as obrigações assumidas no contrato; 

j) Manter, durante a execução do presente contrato, compatibilidade com as obrigações anteriores e com as condições de habilitação 

exigidas no Edital de Credenciamento nº x/2021. 

k) Durante a vigência do presente credenciamento, o credenciado fica impedido de suspender, por qualquer lapso temporal, os serviços 

ora definidos. 

 

l) É vedada a cobrança por quaisquer serviços, fornecimento de medicamentos, ou exames necessários à adequada assistência ao 

usuário do SUS, ficando a CREDENCIADA, por seu representante legal, responsável civil e criminalmente pelos atos de seus 

profissionais ou prepostos. 

 

m) A CREDENCIADA assume integralmente a responsabilidade pelo zelo e manutenção permanente da infra- estrutura física, nas 

condições aprovadas pelo CREDENCIADOR, para que se tenha como resultado o bom funcionamento dos equipamentos e a 

qualidade adequada dos serviços prestados. 

 

n) Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CREDENCIADA nos estabelecimentos da 

CREDENCIADORA a serem indicados pela Diretoria de Alta e Média Complexidade. 

 

 – A CREDENCIADA se compromete, ainda, a: 

 

1. Manter-se atualizada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); 

2. Manter, na instituição/empresa, o arquivo dos documentos atinentes à execução deste Credenciamento, pelo prazo de mínimo de 10 

(dez) anos; e os demais documentos, pelo prazo legal; 

3. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, inclusive não os utilizando para fins de 

experimentação; 

4. Esclarecer aos pacientes seus direitos e demais assuntos referentes aos serviços oferecidos, justificando aosmesmos, por escrito, as 

razões técnicas quando da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste 

instrumento. 

5. A empresa credenciada não poderá deixar de prestar os serviços contratados com a Administração Pública alegando a falta de 

pagamento, com base no princípio da continuidade, em que consiste na proibição da interrupção total do desempenho de atividades 

do serviço público prestada a todos os usuários do SUS. 

6. Os serviços descritos na placa devem ser os efetivamente credenciados pela SEMUS, conforme contrato, não devendo mencionar os 

serviços ofertados pela empresa na iniciativa privada para não causar confusão e cobranças indevidas aos usuários SUS, contendo 

ainda o número de telefone para o usuário do SUS contactar o órgão público para eventuais reclamações. 

7. Que os procedimentos contratados deverão ser realizados com eficiência e qualidade, sem cobrança de qualquer valor adicional ao 

usuário do SUS. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

a) O valor total estimado para execução deste instrumento é de xxxxxxxx os quais serão distribuídos para 12 (doze) meses a partir da 

assinatura do Credenciamento. 

 

b) Salvo se diferentemente acordado entre as partes, através de aditamentos ao presente Credenciamento, os valores dos 

procedimentos serão pagos mensalmente pelo CREDENCIADOR à CREDENCIADA, de acordo com as planilhas indicadas 
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neste Credenciamento. 

 

c) As despesas atinentes aos compromissos assumidos neste Credenciamento, correrão por conta dos recursos advindos das dotações 

orçamentárias descritas a seguir: 

 

d) Os pagamentos dos valores para atendimento do município de ARAGUATINS serão realizados, conforme Nota de Empenho 

XXX, fls. XX emitida em xxxx, pela dotação orçamentária: Funcional Programática: xxxxxx, Natureza da Despesa: 3.390.39, 

Fonte: xxxx, Ficha: XXX; 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE: 

 

5.1 O presente instrumento poderá sofrer reajuste houver alterações concedidas pela Secretaria Municipal de Saúde, observando-se para 

tanto a disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

 

6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 

 

a) O pagamento pelos serviços efetivamente prestados pela empresa CREDENCIADA será efetuado em consideração ao número de 

plantões realizados, de acordo com o atesto e conferência pelo Fiscal de Contrato e observadas às cláusulas previstas no 

instrumento contratual. 

 

b) O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de documento fiscal idôneo junto ao departamento competente. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO ACOMPANHAMENTO 

 

a) Em decorrência da negociação ora estabelecida, o CREDENCIADOR deverá manter permanente fiscalização na entidade 

CREDENCIADA, para fins de acompanhamento e controle de execução do presente Credenciamento, requerendo, se 

necessário, parecer de auditoria independente sempre que houver indícios de desvio dos objetivos ora regulamentados. 

 

b) Fica reservado à SEMUS o direito de realizar perícias médicas, auditoria técnica e administrativa, exames e inspeções, com o 

objetivo de fiscalizar os serviços contratados, podendo inclusive solicitar documentos fiscais para fins exclusivos de averiguação. 

 

 

c) Ao CREDENCIADO, é assegurado o direito de apresentar defesa em face dos relatórios de auditoria apresentados pela SEMUS, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação. 

 

d) É de responsabilidade do gestor de contrato a análise da defesa apresentada pelo CREDENCIADO, bem como das medidas 

adotadas pelo mesmo para sanar as irregularidades identificadas; cada item apresentado será considerado como acatado ou não-

acatado, sendo que neste último caso, poderá ser recomendado o descredenciamento da empresa junto à SEMUS. 

 

e) O pagamento decorrente de procedimentos impróprios, realizados indevidamente ou não-realizados, será ressarcido ao erário 

através de desconto do valor indevido pago a maior, na fatura subseqüente ou, se não existir esta, em procedimento próprio de 

cobrança. 

 

f) Na identificação de irregularidades de qualquer natureza, cujas justificativas não forem acatadas, caberá ao gestor de contrato 

solicitar à suspensão da prestação do serviço do CREDENCIADO, com substituição imediata do serviço por outro prestador, a 

critério do interesse público e das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a aplicação das penalidades 

cabíveis conforme a Lei nº 8.666/93. 

 

g) A fiscalização exercida pelo CREDENCIADOR sobre os serviços ora contratados, não eximirá a CREDENCIADA da sua plena 

responsabilidade perante o CREDENCIADOR ou para com os pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução 

deste Credenciamento, ficando assegurado à CREDENCIADA, em qualquer hipótese, direito ao exercício do contraditório e 

de ampla defesa. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA: 

 

 Este Termo de Credenciamento entrará em vigor a partir da data da assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado mediante justificativa, não havendo disposição em contrário, por quaisquer das partes signatárias, por iguais e sucessivos períodos, 

respeitado o limite legal de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 

a) O presente Credenciamento poderá ser rescindido a qualquer tempo pelo CREDENCIADOR na defesa do interesse público, 

mediante o descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, pela superveniência de norma legal ou fato 

administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível e em conformidade com o regulamento estabelecido no Edital nº 

XX/202X. 

 

b) A inexecução total ou parcial deste instrumento enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 

regulamento. 

 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

9.1 Mediante Termo Aditivo, de acordo com a capacidade operacional do CREDENCIADO e necessidades da SEMUS, os contraentes 

poderão, sempre em primazia do interesse público, acordar acréscimos até o teto de 25% (vinte e cinco por cento), na forma da legislação 

referente às Licitações e Contratos Administrativos e em observância aos valores limites do presente Contrato, durante o período de sua 

vigência, incluídas as prorrogações, mediante justificativa aprovada pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA: 

 

a) A parte que interessar denunciar o presente Credenciamento, terá que proceder de forma expressa e com prazo mínimo de 120 (cento 

e vinte) dias de antecedência, sendo que a denúncia não poderá trazer prejuízo algum à continuidade dos serviços oferecidos à 

população nem à saúde dos usuários do SUS no município de ARAGUATINS, e será considerada válida a partir de seu 

recebimento formal pela outra parte.Constitui motivo para denúncia à inadimplência em relação ao cumprimento de qualquer 

termo deste Credenciamento, por qualquer das partes  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: 

 

12.1 As penalidades das infrações cuja avaliação da gravidade fica atribuída ao Secretário Municipal de Saúde, serão aplicadas conforme 

integra o presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO e FICALIZAÇÃO. 

 

13.1 O presente Instrumento será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 São partes integrantes deste Termo de Credenciamento, os seguintes anexos: 

a) Lei Municipal nº 1.689/2009; 

b) Decreto nº 132/98; 

c) Instrução Normativa nº 01/05 e alterações; 

d) Edital de Credenciamento nº 02/2021; 

h) Processo administrativo nº xxxxx. 

 

 O CREDENCIADOR poderá, a seu critério, criar, modificar, suspender ou extinguir quaisquer cláusulas constantes deste Termo 

de Credenciamento, sem prejuízo do pagamento dos serviços já prestados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 

 

15.1 Fica definido como foro para dirimir eventuais questões oriundas da execução ou da interpretação deste Termo de 

Credenciamento, o da cidade de Araguatins, Estado do Tocantins. 

 

E, assim, depois de lido na íntegra e achado conforme, e por estarem de pleno acordo e ajustados, o presente instrumento será assinado 

em 03 (três) vias, pelos representantes dos respectivos CREDENCIANTES, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também 

assinam. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS, Tocantins, ao dia XXX do mês de XXX do ano de dois mil e vinte e um 

. 

 

XXXXXXXX 

Secretário 

 

Xxxxxxxxxxx 

Credenciada 

 

Testemunhas: 

 

1.  

CPF n.º 

 

 

2.  

CPF n 
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EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO n.º 0xx/202x 

 

ESPÉCIE: CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

CREDENCIADOR: MUNICÍPIO DE ARAGUATINS – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CREDENCIADA xxxxxxxxxxxxx. 

 

OBJETO O Credenciamento tem por objeto CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL 

MUNICIPAL DE ARAGUATINS, nos termos do Edital de CREDENCIAMENTO nº. XXX/202X, e conforme as 

especificações do Projeto Básico,   do presente processo pela CREDENCIADA, aos usuários do SUS, visando atender nas Unidades 

Básicas de Saúde e Hospital Municipal de Araguatins/TO. VALOR: O valor total estimado para execução deste instrumento é de 

xxxxxxxxxxx os quais serão distribuídos para 12 (doze) meses a partir da assinatura do Credenciamento. 

BASE LEGAL: Leis Federais nº 8.080/90 e 8.666/93, Portaria GM nº 1034/2010, art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, Decreto nº 6.072, de 21 de março de 2020, com o Manual de Orientações para Contratação de Serviços no SUS, com o 

Manual de Orientações para Contratação de Serviços no SUS, com as demais normas do Sistema Único de Saúde e princípios 

norteadores da Administração Pública. 

RECURSOS: Os pagamentos dos valores contratados xxxx, para atendimento do município de ARAGUATINS serão realizados, 

conforme dotação orçamentária: Funcional Programática: xxxx, Natureza da Despesa: 3.390.39, Fonte: xxxxxx, Ficha: XXX; 

VIGÊNCIA: XX/XX/XXX a XX/XX/XXX 

ASSINATURA: xxxxx 

Por este instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS – TO, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxx representada neste ato pelo Senhora Secretária Municipal de Saúde, a 

Senhora xxxxxxx, brasileira, xxxx, portador do CPF n° xxxxxxxxxxxx e RG n° xxxxx SSP/TO, residente nesta capital,, doravante 

denominado CREDENCIADOR, e do outro lado empresa, xxxxxxxxxxx, com nome de fantasia xxxxx , CNES n° xxxx,, sediada na 

xxxxxx, xxxxx - Tocantins, neste ato, legalmente representada pelo senhor xxxxx, brasileiro, xxxxxxxxx, xxxx, portador da cédula de 

identidade nº xxx CRM/TO e CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado na xxxxxxxxx ARAGUATINS TO. 
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1 ERRATA 
CREDENCIAMENTO 02/2021 

 
 
O MUNICIPIO DE ARAGUATINS ESTADO DO TOCANTINS, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUATINS, instituída pelo CNPJ nº 11.406.326/0001-30, com 
endereço na Rua Presidente Kennedy, s/n - Centro, Araguatins - TO - Fone (FAX):  (63) 3474-
1138, por meio do seu Secretário Municipal Interino, o Senhor WENDELL SILVA MIRANDA, 
designado pelo Decreto n° 240/2021.  
 
Torna público a 1 (primeira) ERRATA a ao Intrumento Convocatório do CREDENCIAMENTO n.º 
02/2021. Objetivando a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUATINS, de acordo com Projeto Básico e Anexo I. 

 
Considerar a planilha  
 

ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS NAS UNIDADES 

(Edital nº 02/2021) 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1.              
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde Dr. Walter Halley Marques Amado, na Estratégia 
Saúde da Família - Equipe 02, carga horária de 40 Horas 
semanais. 

Serv 12 R$ 15.640,00 R$ 187.680,00 

2.              
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde - Centro Municipal de Saúde, na Estratégia Saúde 
da Família – Equipe 03, carga horária de 40 horas 
Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

3.              
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde – Centro de Saúde Nova Araguatins, na Estratégia 
Saúde da Família – Equipe 13, carga horária de 40 horas 
Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

4.              
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde – Centro de Saúde Natal, na Estratégia Saúde da 
Família – Equipe 06, carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

5.              
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde Dr. Waldir Barbosa de Menezes, na Estratégia 
Saúde da Família - Equipe 07, carga horária de 40 horas 
Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

6.              
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde – Centro de Saúde Socó, na Estratégia Saúde da 
Família - Equipe 08, carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

7.              
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto ao Centro de Saúde 
Eunice da Cunha Xavier, na Estratégia Saúde da Família – 
Equipe 10, carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

8.              
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde - Centro Municipal de Saúde, na Estratégia Saúde 
da Família - Equipe 11, carga horária de 40 horas Semanais 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 
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9.              
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde – Centro de Saúde Macaúba, na Estratégia Saúde 
da Família -  Equipe 09, carga horária de 40 horas 
Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

10.            
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde – Centro de Saúde Nova Araguatins, na Estratégia 
Saúde da Família - Equipe 14, carga horária de 40 horas 
Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

11.            
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde – Centro Municipal de Saúde, na Estratégia Saúde 
da Família - Equipe 01, carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

12.            
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico para atendimento junto à Unidade Básica de 
Saúde Fluvial, na Equipe de Saúde da Família Ribeirinha – 
Equipe 15, carga horária de 40 horas Semanais. 

Serv 12 R$ 15.040,00 R$ 180.480,00 

14.            
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico Especialista em Obstetrícia e Ginecologia, 
para realização de Consultas Ambulatoriais na Atenção 
Primária à Saúde, carga horária de 20 horas semanais.  

Serv 12 R$ 12.400,00 R$ 148.800,00 

15.            
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico Especialista em Psiquiatria, para 
Realização de Consultas Ambulatoriais no Centro de Atenção 
Psicossocial “Mente Brilhante”, carga horária de 06 Horas 
Semanais.   

Serv 12 R$ 6.300,00 R$ 75.600,00 

16.            
  

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviço Médico Especialista em Pediatria, para realização 
de Consultas Ambulatoriais na Atenção Primária à Saúde, 
carga horária de 20 horas semanais.   

Serv 12 R$ 12.400,00 R$ 148.800,00 

17.            
  

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos como plantonista. Plantão 24h (dias 
letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 152.400,00 

18.            
  

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos como plantonista. Plantão 24h (dias 
letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 152.400,00 

19.            
  

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos como plantonista. Plantão 24h (dias 
letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 152.400,00 

20.            
  

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos como plantonista. Plantão 24h (dias 
letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 152.400,00 

21.            
  

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos como plantonista. Plantão 24h (dias 
letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 152.400,00 

22.            
  

Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços médicos como plantonista. Plantão 24h (dias 
letivos e finais de semana) 

Serv. 60 R$ 2.540,00 R$ 152.400,00 

  Valor Estimado R$ 3.460.560,00 

 
Araguatins-To, 15 de outubro de 2021. 

 
 
 

__________________________________ 
WENDELL SILVA MIRANDA 

Secretário Municipal de Saúde Interino 
 

 
 
*O referido documento encontra-se devidamente assinado e anexado no processo administrativo. 


