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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 

PROCESSO N°1.102/2021 
PROTOCOLO: 154.202/2021 

 

 

O Município de Patos de Minas/MG, através da Secretaria Municipal de 

Saúde e sua Comissão Especial de Licitação nomeada pela Portaria n° 4.444 de 09 de 

outubro de 2020, torna público aos possíveis interessados que está procedendo 

CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU 

JURÍDICA PARA SUPERVISÃO CLÍNICA INSTITUCIONAL COMO APOIO TÉCNICO E 

NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS (CAPS-AD III) E CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) PERTENCENTES À DIRETORIA DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

A presente prestação de serviços será disciplinada em conformidade, com a 

legislação em vigor, em especial o Decreto Municipal n°4.996 de 12 de fevereiro de 2021, a 

Resolução da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) n° 7.168 de 20 

de julho de 2020, as Leis Federais 8.666/93, 8.080/90 entre outras que venham a atualizá-

las, bem como demais condições fixadas nesse edital. 

Os DOCUMENTOS deverão ser entregues na data de 15/03/2021 até 19/03/2021, 

na Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas – Rua Alzino Martelo, n° 710, Bairro 

Nova Floresta, Patos de Minas/ MG. CEP 38.703-556.  

Informações poderão ser obtidas no local acima citado em dias úteis no horário 

das 12h às 18h, pelo telefone (34) 3822-9801 e no e-mail 

saude.licitacao@patosdeminas.mg.gov.br. 
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01 – DO OBJETO  

O objeto do presente Edital é a contratação de pessoa física ou jurídica para 

supervisão clínica institucional como apoio técnico e no desenvolvimento de ações 

junto ao centro de atenção psicossocial álcool e outras drogas (CAPS-AD III) e centro 

de atenção psicossocial (CAPS II) pertencentes à Diretoria de Serviços 

Especializados da Secretaria Municipal de Saúde. 

1.1 O Chamamento Público será dividido em itens/lotes, conforme tabela constante do 

Termo de Referência, facultando-se ao proponente a participação em quantos item/lotes 

forem de seu interesse.  

1.2 A administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas sim, a 

quantidade que lhe interessar para atender a demanda da SMS/SUS/Patos de Minas. 

1.3 Os serviços serão fornecidos parceladamente em quantitativos a serem informados pela 

Secretaria de Saúde, mediante requisições emitidas. 

1.4 O prestador somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente 

encaminhados, quando autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde e efetivamente 

prestados. 

1.5 O Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, 

interessadas em credenciar-se junto à Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, 

para celebrar o CONTRATO, engloba os prestadores públicos, filantrópicos, e privados sem 

e com fins lucrativos, de forma complementar, de acordo com a necessidade da 

SMS/SUS/Patos de Minas nos termos deste edital. 

1.6 O profissional deverá atender ao plano de Ação desenvolvido pela Secretaria Municipal 

de Saúde (Anexos I e II )  em conformidade com a Resolução SES/MG n° 7.168/2020. 

02 – DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO: 

2.1. Poderão participar deste processo qualquer pessoa jurídica (legalmente constituída) ou 

física que satisfaça as exigências deste edital e seus anexos, preste serviço compatível 

com o objeto do Credenciamento e realizem, efetivamente, o serviço ofertado. 

2.2 Todos os interessados em prestar serviços ao SUS deverão participar do chamamento 

e são igualmente obrigadas a apresentar a documentação exigida e demonstrar o 

cumprimento dos requisitos deste Edital. 
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2.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

2.3.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

2.3.2 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

2.4 A participação neste Chamamento Público importa à proponente na irrestrita aceitação 

das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos 

regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A 

não observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no 

referido certame. 

2.5 Não cabe aos proponentes, após a abertura dos envelopes a alegação de 

desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar 

suas propostas, os interessados deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo 

estar em conformidade com as especificações do ANEXO III (TERMO DE REFERÊNCIA). 

2.6 Como requisito para credenciamento no CHAMAMENTO PÚBLICO o Licitante deverá, 

assinar declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem 

como a descritiva técnica constante do ANEXO III (TERMO DE REFERÊNCIA). 

2.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e na Lei Federal nº 8.666/93 

2.8 Os interessados deverão aceitar os valores da prestação dos serviços constantes 

no Termo de Referência e no(s) Plano(s) de Trabalho. Com vedação expressa de 

pagamento de qualquer sobretaxa em relação a esses valores. 

2.9 Os interessados no presente credenciamento deverão ainda obedecer no mínimo ao  
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seguintes 

requisitos:  

a) O Supervisor Clínico Institucional deverá ser Profissional de Nível Superior, com 

formação em Saúde Mental que não pertença ao quadro de profissionais do CAPS AD III e 

CAPS II, com comprovada habilitação teórica e prática, preferencialmente das seguintes 

categorias profissionais: médico, médico psiquiatra, psicólogo, enfermeiro e assistente 

social;  

b) Os profissionais interessados deverão apresentar a inscrição nos seus respectivos 

Conselhos Profissional. 

2.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE CREDENCIAMENTO: 

2.2.1 Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas na Lei 8.666/93.  

2.2.2 interessados que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneas ou tenham 

sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, 

Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, com a publicação do ato no Diário 

Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o expediu. Será consultado 

no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) no site 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis a situação da empresa. 

2.2.3 Proprietários, administradores e dirigentes que exerçam cargos de chefia ou função 

de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme disposto no artigo 24, § 4º da 

Lei Federal nº 8.080/1990 e artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

2.2.4 No presente credenciamento são vedadas a participação de empresas em consórcio.1 

2.2.5 Não Poderá participar empresa em processo de falência ou recuperação judicial, 

concordatária, concurso de credores, dissolução e liquidação, ressalvada a participação de 

empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância 

judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93 

(TCU, Ac.8.271/2011-2a Cam., DOU de 04/10/2011); 

  

                                                           
11

  JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO CONSÓRCIO: Considerando que é ato discricionário da Administração 
diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado 
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente 
às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em 
“consórcio” no Chamamento Público em tela. 
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2.2.6 Pessoas 

Físicas e Jurídicas inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador 

da classe, sejam as pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como 

os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo.  

2.2.7 Os interessados que deixarem de apresentar qualquer documentação de 

apresentação obrigatória exigida neste Edital.  

2.2.8 Os interessados que foram anteriormente descredenciadas pelo Município por 

descumprimento de Cláusulas Contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na 

execução dos serviços prestados. 

03 – DOS PRAZOS: 

3.1 Os prestadores de serviços interessados em credenciar nos serviços predeterminados, 

poderão requerer o seu credenciamento na vigência do edital. 

3.2 A vigência do edital de credenciamento será até 30/04/2021, podendo essa data ser 

prorrogada, mediante a lavratura do respectivo Termo de Prorrogação, respeitando o limite 

de tempo, conforme estabelecido na Lei Federal 8.666/93, contados da data da publicação 

oficial. 

3.3 O contrato com a pessoa física e/ou jurídica credenciada terá vigência de 12 (doze) 

meses após a data da sua assinatura, nos termos da Resolução SES/MG n° 7.168/2020. 

3.4 A continuidade da prestação de serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao 

presente, respeitando o prazo de vigência do Contrato, fica condicionada à aprovação das 

dotações próprias para as referidas despesas no orçamento do Fundo Municipal da Saúde 

– FMS. 

04 – PREÇOS DOS PROCEDIMENTOS / REAJUSTE / FONTE DOS RECURSOS: 

4.1 Serão remunerados os serviços efetivamente prestados, conforme valores 

estabelecidos na Resolução SES/MG n° 7.168/2020, e o Plano de Trabalho elaborado pela 

Diretoria de Serviços Especializados (Anexos I e II). 

4.1.1 As propostas de ofertas de serviços aprovadas provenientes deste Chamamento 

Público, não implicarão em nenhuma previsão de crédito em favor do prestador, que 

somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente encaminhados, 

autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, e efetivamente prestados. 

4.2 Os valores previstos neste CONTRATO serão fixos e irreajustáveis durante o período 

de sua vigência salvo pela superveniência de nova política econômica com determinação 

diversa, hipótese em que a cláusula do valor poderá ser revista e alterada, por meio de 

competente termo aditivo, mediante solicitação e justificativa formal da empresa, com 
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apresentação de planilha e documentos que comprovem o impacto da mudança nos 

custos. 

4.3 O pagamento das obrigações decorrentes da prestação dos serviços, objeto deste 

credenciamento, correrão no exercício de 2021 à conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) 

Orçamentária(s) (informadas pelos órgãos requisitantes conforme a Lei de 

Responsabilidade Fiscal  e a Lei de Diretrizes Orçamentárias) e, nos exercícios seguintes, 

correrão à conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) própria(s), para atender as despesas 

da mesma natureza: 

 

 (1592)- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização - Fonte: 

01 - 0055 - 0207 – 0000- Out. Rec. Média e Alta Complexidade.  

 

05 – CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO: 

5.1. Para se habilitar ao credenciamento, os interessados deverão apresentar os 

documentos solicitados no subitem 5.2 (dentro do envelope 01) e proposta segundo o 

modelo do Anexo IV (dentro do envelope 02) ambos em nome do solicitante do 

credenciamento, em envelope opaco, lacrado e inviolável, contendo em sua parte externa 

os seguintes dizeres: 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS 

ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO 

 

À Comissão Especial de Licitação 

Chamamento Público n° xxxxxxxx. 

Nome/ Razão Social do Credenciado:  

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail:   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO 

 

À Comissão Especial de Licitação 

Chamamento Público n° xxxxxxxx. 

Nome/ Razão Social do Credenciado:  

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 
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E-mail:   
 

 

5.1.1 Não serão credenciados aqueles que deixarem de apresentar qualquer documentação de 

apresentação obrigatória exigida no Edital (relacionadas ao item 5.2 e Anexo IV). 

 

5.2. DOCUMENTAÇÃO: 

5.2.1 As pessoas físicas interessadas deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de credenciamento: 

 

a) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 

2011, em vigor; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, em vigor; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em 

vigor; 

  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

 
e)  Certidão Civil Negativa; 

 
f) Ficha de solicitação de credenciamento conforme modelo (anexo V); 

 
g) Declaração expressa de não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada pela pessoa física, conforme modelo. 

(anexo VI); 

 
h) Declaração de que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação da 

pessoa física ao presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, assinada pela pessoa física, conforme modelo (anexo VII); 

 

i) Declaração de não estar cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, 

inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93, assinada pela pessoa 
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física 

conforme modelo (anexo VII); 

 
j) Declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para 

participar deste Chamamento Público, assinada pela pessoa física conforme modelo. 

(anexo VII); 

 

k) Declaração de que não é servidor público ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação (Conforme art.9 da lei 8.666/93 e art. 31 da lei 

orgânica do Município de Patos de Minas), assinada pela pessoa física conforme modelo. 

(anexo VII). 

 

 
5.2.1.1 Qualificação Técnica:  

 
a) Cópia do Diploma devidamente registrado no órgão ou entidade competente; 

b) Registro no Conselho Regional da Classe;  

c) Inscrição no PIS (Programa de Integração Social); 

d) Comprovante de endereço; 

e) Cópia CPF e Carteira de Identidade; 

f) Comprovação de especialização em Saúde Mental; 

g) Comprovação por meio de certificados de participação em cursos e simpósios em Saúde 

Mental; 

h) Comprovação de experiência em atendimento à pacientes acompanhados em Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 

5.2.2 As pessoas jurídicas interessadas deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de credenciamento: 

 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 

 

b) Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor2, devidamente 

registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, 

em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, ou; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da 
                                                           
2NOTA EXPLICATIVA: O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das 

alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas. 
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diretoria 

em exercício,ou; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, ou; 

 

e) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 

 

f) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

g)  Cópia do documento de identidade e do CPF do(s) representante(s) legal(ais) do 

credenciado – pessoa jurídica; 

 

h) Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 

(noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 

i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 

j) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 

2011, em vigor; 

k) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, em vigor; 

l) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em 

vigor; 

 

m) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

 

n) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no 

máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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o) Ficha de solicitação de credenciamento conforme modelo (anexo V); 

 

p) Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor 

ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo (anexo  VI); 

 

q) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração, conforme modelo (anexo VII); 

 
r) Declaração de não estar cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, 

inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93, assinada por sócio, 

diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo (anexo 

VII); 

 

l) Declaração de que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para 

participar deste Chamamento Público, assinada por sócio, diretor ou procurador que 

tenha poderes para tal investidura, conforme modelo (anexo VII); 

 

m) Declaração de que não possui em seu quadro profissional servidor público ou dirigente 

de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Conforme art.9 da lei 

8.666/93 e art. 31 da lei orgânica do Município de Patos de Minas) e não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha 

poderes para tal investidura, conforme modelo (anexo VII); 

s) Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando a execução satisfatória do objeto da presente licitação, 

observando-se que tal (is) atestado(s) não seja(m) emitido(s) pela própria empresa ou por 

empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado deverá conter as seguintes 

informações: 

 Nome, CNPJ e endereço completo do emitente; 

 Descrição do produto fornecido ou serviço prestado; 

 Nome da empresa que prestou(s) o(s) serviço (s); 

 Data de emissão; 

 Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à 

emitente). 

5.2.2.1 Qualificação Técnica: 

a) Prova de registro do profissional no Conselho Regional de Classe; 
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b) Comprovação de graduação do profissional por meio de Diploma de Graduação 

registrado no órgão ou entidade competente; 

c) Comprovação de especialização em Saúde Mental; 

d) Comprovação por meio de certificados do profissional de participação em cursos e 

simpósios em Saúde Mental; 

e) Comprovação de experiência em atendimento à pacientes acompanhados em Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS); 

f) Prova de possuir em seu quadro, profissional de nível superior, detentor de Capacidade 

Técnica para execução dos serviços, objeto desta licitação; 

g) Comprovação que o(s) profissional (ais) pertence(m) ao quadro da empresa por meio da 

apresentação de 01 (um) dos documentos relacionados a seguir:  

1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  

2) Contrato de Prestação de Serviços em vigor;  

3) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado no órgão competente. 

5.3 Observações referentes á documentação: 

5.3.1. O objeto social descrito no ato constitutivo referente às alíneas a), b), c) ou d) do 

item (5.2.2) deverão possuir ramo de atividade compatível ao objeto deste edital. 

5.3.2. Os documentos descritos nas alíneas a) a m) do título 5.2.2 podem ser substituídos 

pelo Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) emitido pelo Município de Patos de 

Minas/MG em vigor; sendo que o ramo de atividade também deverá ser compatível ao 

objeto deste edital; 

5.3.3. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos 

apresentados apurada pelo(a) Comissão Especial(a), mediante simples conferência ou 

diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o 

M.P.M.G(Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática 

delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

5.3.4. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 

5.3.5.  Se a pessoa jurídica a ser credenciada for a matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome da matriz, e se a empresa for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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5.3.6. Serão aceitos registros de CNPJ de empresa matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que 

é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, 

quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, 

apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização. 

5.3.7. Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de 

emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos antes da data do recebimento dos 

envelopes. 

5.3.8. A Secretaria Municipal de Saúde não se obriga a contratar todos os serviços 

oferecidos, mas a quantidade viável para atender a demanda da população residente na 

área de abrangência da Gestão do SUS no Município de Patos de Minas e disponibilidade 

orçamentária e financeira.  

5.3.9. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma 

original ou cópia reprográfica com autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação 

de sua autenticidade através de consulta. Os demais documentos deverão ser originais 

ou cópias autenticadas pelo tabelião ou por Servidor Público Municipal. As Declarações 

deverão ser em papel timbrado da firma e estarem assinadas pelo representante legal da 

empresa. 

5.3.10. A documentação entregue é de inteira responsabilidade do interessado, cabendo-

lhe certificar-se, antes de seu credenciamento, que atende a todos os requisitos para 

participar deste processo. 

6 – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS: 

6.1. A análise dos documentos será realizada pela Comissão Especial de Licitação(CEL) 

em conjunto com o(s) técnico(s) designado(s) pela portaria n° 4.467 de 03 de fevereiro de 

2021; 

6.2 A CEL se encarregará de averiguar a documentação dos itens 5.2.1 [alíneas a) até k] e 

5.2.2 [alíneas a) até s)] os servidores da portaria n° 4.467 de 03 de fevereiro de 

2021analisarão toda a documentação dos itens 5.2.1.1  e 5.2.2.1; 

6.3 Não será considerada a documentação que contrarie os requisitos expressos 

neste Edital e em seus Anexos ou que esteja em desacordo com as formalidades 

neles prescritas. 
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07 – DO 

CREDENCIAMENTO: 

7.1. Após o término do prazo para entrega da documentação, exigida nesse edital, a 

Comissão Especial de Licitação e os membros da portaria n°4.467 de 03 de fevereiro de 

2021analisarão a documentação de sua competência no prazo de 05 dias úteis. 

O resultado dessa análise será publicado no Diário Oficial do Município, o que dará 

ensejo a manifestação da intenção de recorrer.  

7.2 Os interessados que atenderem as exigências desse edital e de seu termo de 

referência serão credenciados; 

7.3 Se o número de credenciados ultrapassar as necessidades da Administração será feito 

sorteio público para escolha dos contratados. 

7.4 Restando todos os participantes habilitados ou mesmo que venha a ter algum 

participante desclassificado, mas que renuncie à fase recursal, a Comissão Especial de 

Licitação convocará os mesmos para realização do sorteio, que será publicado com 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência no Diário Oficial do Município e será realizado na 

Sala de Reuniões da Secretária Municipal de Saúde cujo endereço da encontra-se no 

preâmbulo desse edital; 

7.5 Caso haja participante inabilitado e que não renuncie ao direito de recurso será dado 

prazo recursal de acordo com o previsto no Art. 109 , inciso I da Lei 8.666/93 que é de 5 

(cinco) dias úteis ,e a data do sorteio será informada no ato convocatório, devidamente 

publicada;  

7.6 Os credenciados classificados em posição superior ao número de vagas disponíveis 

farão parte do banco de reservas e serão convocados na necessidade da Administração e 

da Secretaria Municipal de Saúde; 

7.7 Decorrida a fase de credenciamento e sorteio o processo será encaminhado para 

parecer da Procuradoria Geral do Município e da Controladoria do Município.  Obtendo 

esses dois pareceres favoráveis, o processo será posteriormente, encaminhado ao 

Secretário(a) Municipal de Saúde, para ratificação e publicação do extrato de 

credenciamento; 

7.8. Sendo ratificado o pedido de credenciamento, será formalizado o termo próprio 

“CONTRATO”, contendo as Cláusulas e condições previstas neste Edital e no Termo de 

Referência; 

7.9 A formalização do credenciamento se dará através de contrato especifico; 
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7.10 Os contratos serão efetivados na medida em que os interessados apresentarem toda 

a documentação exigida, posteriormente será feita a publicação no órgão oficial. Os 

documentos apresentados pelos credenciados ficarão á disposição para consultas; 

7.11 O Município convocará a pessoa física ou jurídica credenciada para assinatura do 

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, conforme Minuta de Contrato que é o 

Anexo VIII; 

7.12 Para assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, as pessoas 

físicas e/ou jurídicas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, permitindo-

se a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações; 

08 – DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Com as pessoas físicas e/ou jurídicas habilitadas será firmado o Contrato de Prestação 

de Serviços, conforme minuta contratual (anexo VIII); 

8.2. Os empregados do CONTRATADO pessoa jurídica não terão nenhum vínculo 

empregatício com a Prefeitura municipal, sendo de exclusiva responsabilidade do 

contratado as despesas com remuneração dos mesmos, seguros de natureza trabalhista 

vigentes e quaisquer outros encargos que forem devidos, referentes aos serviços e 

empregados; 

8.3 Entre todas as entidades habilitadas, a preferência legal para contratação é das 

entidades privadas sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas, sendo que as entidades 

privadas com fins lucrativos somente serão contratadas quando as primeiras não 

possuírem condições e/ou interesse em absorver a totalidade dos serviços. 

8.3.1 Caso seja credenciada mais de uma entidade que se enquadre na mesma natureza 

jurídica (entidades privadas sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas ou entidades 

privadas com fins lucrativos) deverá ser celebrado contrato com todas elas, sendo o 

recurso financeiro dividido igualmente, podendo obedecer a capacidade operacional de 

cada um, desde que devidamente demonstrado e fundamentado pela comissão 

examinadora designada em portaria específica 

8.4. O eventual inadimplemento pelo CONTRATADO, dos encargos previstos no item 

anterior, não transfere a Prefeitura Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento, e 

nem lhe confere o direito de onerar o objeto do contrato. 
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8.5. Por 

razões de interesse público, devidamente justificadas, a Secretaria Municipal de Saúde 

poderá alterar, unilateralmente as especificações, parâmetros, forma e abrangência do 

credenciamento efetuado, inclusive mediante a ampliação ou limitação dos serviços a 

serem prestados pelo CONTRATADO desde que devidamente demonstrado e 

fundamentado pela comissão examinadora designada em portaria específica.  

8.6. Sem prejuízo das sanções de que tratam os itens anteriores, a inexecução total ou 

parcial das obrigações e condições fixadas no contrato enseja sua rescisão, nos termos do 

Artigo 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/1993. 

09 – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 

serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má 

prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório 

e da ampla defesa. 

9.2. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços. 

10 – DOS RECURSOS HUMANOS: 

10.1 É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO, a utilização de 

pessoal, para a realização dos serviços constantes deste instrumento, incluídos encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes do vínculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos ao 

Município de Patos de Minas. 

10.2 Não é de responsabilidade do Município de Patos de Minas os encargos trabalhistas 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes da prestação de serviços a ser 

realizada pelo CREDENCIADO no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas 

– CAPS AD III e Centro de Atenção Psicossocial Transtorno Mental – CAPS II. 

11 –  DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 

11.1. As regras acerca do reajuste e do reequilíbrio são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

12 – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

13.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 
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14. – DO 

PAGAMENTO 

14.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Edital. 

15.1 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. As regras acerca das sanções são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

16 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO , DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DA 

PROPOSITURA DE RECURSO. 

16.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos/ 

impugnação sobre este edital e seus anexos.  

16.2. Também é facultado a qualquer interessado a propositura de recurso desde de que 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos. 

16.3. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o término do prazo de recebimento 

dos documentos, qualquer pessoa poderá peticionar por escrito contra o ato convocatório; 

16.4.  O prazo para o pedido de esclarecimento é de até 3 (três) dias úteis antes do término 

do prazo para o recebimento de documentos. 

16.5. Os recursos administrativos serão processados nos termos do Art. 109 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

16.6. Caberá a equipe da C.E.L, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis  e 

responder aos esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da solicitação.  

16.7. Os recursos administrativos, as impugnações e os esclarecimentos deverão ser dirigidos a 

Equipe da Comissão Especial de Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente Edital 

ou encaminhado(s) para o e-mail – saude.licitacao@patosdeminas.mg.gov.br dentro do prazo legal. 

16.8. Os esclarecimentos/ impugnações/ recursos deverão ser fundamentados e assinados 

pelo interessado ou procurador devidamente credenciado acompanhado(s) de cópia do 

contrato social (caso seja o proprietário da empresa) ou de procuração (caso seja 

representante), a petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu 

documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, 

com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia 

do documento de identificação; 

mailto:saude.licitacao@patosdeminas.mg.gov.br
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16.9. Município de Patos de Minas não se responsabilizará por impugnações/ 

esclarecimentos/recursos endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, 

e caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Especial de Licitações e que, 

por isso, sejam intempestivas; 

16.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

16.11. A decisão do Procurador será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, e será divulgada no site deste Município para conhecimento de 

todos os interessados. 

16.12. Decairá do direito de impugnar/solicitar esclarecimento aos termos do edital e propor 

recurso o interessado que não que não o fizer dentro dos prazos retromencionados. 

17.   DO DESCREDENCIAMETO: 

17.1.1. Durante a prestação dos serviços, o prestador fica proibido de: 

17.1.2. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços municipal; 

17.1.3.  Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário; 

17.1.4. Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco; 

17.1.5. Solicitar qualquer tipo de doação; 

17.1.6. Descumprir ou não atender a solicitação de esclarecimento encaminhada pela 

Secretaria Municipal de SaúdeSMS/Patos de Minas, sobre atendimento do usuário; 

17.1.7. Realizar qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da 

capacidade operativa do prestador, podendo ensejar em rescisão do contrato; 

17.1.8. Atrasar injustificadamente na execução da prestação do serviço, bem como a sua 

paralisação sem justa causa e prévia comunicação à SMS de Patos de Minas; 

17.1.9. Desempenhar os serviços contratados de forma insatisfatória; 

17.2 O prestador será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e 

condições fixadas para o atendimento, sendo excluído do rol de credenciados de forma 

imediata. 

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. Ao Município de Patos de Minas reserva-se o direito de, justificadamente, anular ou 

revogar o presente Edital, sem que caibam reclamações ou indenizações.   

18.2. A CONTRATADA não poderá opor exceção de inadimplemento, como fundamento 

para a interrupção unilateral do serviço. 

18.3.  O Município reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique  
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alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº. 

8.666/93. 

18.4. A qualquer tempo, desde que provocado formalmente, o Município de Patos de Minas 

prestará os devidos esclarecimentos acerca do conteúdo do presente Edital de 

credenciamento. 

18.5. O Termo de Referência (anexo III) edital e demais anexos serão utilizados para sanar 

quaisquer dúvidas relativas aos serviços, antes e durante a vigência do Contrato. 

18.6.  É facultado ao Município de Patos de Minas ou à Autoridade Superior, em qualquer 

fase do credenciamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 

pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões. 

18.7. Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, conforme o disposto no art. 

110 da Lei nº. 8.666/93. 

18.8. Fica eleito o foro da Comarca de Patos de Minas - MG para dirimir quaisquer conflitos 

provenientes deste Credenciamento, por mais privilegiado que possa ser qualquer outro.  

18.9. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 

operativa do prestador poderá ensejar a rescisão do Contrato proveniente deste Edital ou a 

revisão das condições ora estipuladas. 

18.10. Os proponentes ficarão responsáveis pelos atendimentos durante o período da 

vigência do Contrato ou até que manifeste sua DESISTÊNCIA POR ESCRITO à Secretaria 

Municipal de Saúde. Esta desistência deverá ser comunicada com antecedência de 30 

(TRINTA) dias. 

18.11. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento 

puder causar prejuízo à população, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, será 

observado o PRAZO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA OCORRER A 

RESCISÃO. Se neste prazo o prestador negligenciar na prestação dos serviços que vierem 

a ser contratados, a multa poderá ser duplicada.  

18.12. O credenciado poderá denunciar o ajuste, a qualquer tempo, bastando para tanto, 

notificar a Administração, com antecedência de 90 (NOVENTA) dias.  

18.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.                                                           

18.14. São partes do presente Edital dele fazendo parte, como se nele fossem transcritos 
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os seguintes 

anexos: 

Anexo I: Plano de trabalho CAPS AD III 

Anexo II: Plano de trabalho CAPS II 

Anexo III: Termo de referência 

Anexo IV: Modelo de proposta 

Anexo V: Ficha de solicitação de credenciamento 

Anexo VI: Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7° da constituição federal 

Anexo VII: Demais declarações  

Anexo VIII: Minuta do Contrato 

 

       

___________________________ 

Ana Carolina Magalhães Caixeta 

Secretária Municipal de Saúde. 

___________________ 

Mariana Gonçalves da Costa 

Membro da C.E.L 

 

 

Patos de Minas, 22 de fevereiro de 2021. 
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ANEXO I 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO N ° 1.102/2021 
PROTOCOLO: 154.202/2021 

 

PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL CAPS AD III PATOS DE MINAS- 

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.168, DE 20 DE JULHO DE 2020 

 

1-Composição da Equipe de Saúde Mental   

 

01 Médico Clínico Geral 02 Médicos Psiquiatras 

03 Assistentes Social 01 Enfermeira RT 

04 Enfermeiras Assistenciais 01 Terapeuta Ocupacional 

03 Psicólogos  01 Farmacêutica  

02 Auxiliares de Enfermagem  05 Técnicos de Enfermagem 

01 Auxiliar Administrativo 01 Estagiaria   

01 Auxiliar de Serviços Gerais 

concursada 

02 Auxiliares de Serviços Gerais 

(terceirizada) 

04 Seguranças/Porteiro (terceirizado)  

Total: 32 profissionais 

  

2-DESENVOLVIMENTO  

 

2.1-Encontros de Supervisão 

 

 Serão realizados encontros com a equipe de profissionais e o supervisor clínico-institucional sendo quatro 

horas semanais em um único dia no turno da tarde, preferencialmente na quarta-feira, iniciando-se 13h00mim 

ou ainda poderá ser combinado oito horas quinzenalmente, turno da manhã e tarde em um único dia , no 

horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min respectivamente,  durante os   12 meses de 

supervisão, ficando ainda  aberto a  possibilidade de discussão  entre equipe e supervisor  de adequação de 

dia e  horários  conforme a necessidade,  a partir do primeiro encontro, desde que não haja prejuízo para 

ambas as partes. 

 

2.2- Metodologia  
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Utilizar-se de metodologias ativas, como, seminários, discussão de casos, discussão de filmes e 

documentários, oficinas, teatro, assembleias, etc. 

Todos os encontros deverão ser registrados em caderno de ata destinado a este fim ou digitados em 

formulários oficiais, bem como os pontos principais do encontro e expectativas de desdobramentos futuros.  

Deverá também fotografar momentos de todos os encontros. 

 Todos os profissionais presentes deverão assinar o caderno de registro ou documento elaborado ao 

final do encontro no dia. 

Todos os profissionais da equipe de saúde do CAPS ADIII, inclusive seguranças e auxiliares de 

serviços gerais terceirizados, auxiliares administrativos e estagiários remunerados serão convocados pela 

chefia imediata e Diretoria de Serviços Especializados da Secretaria de Saúde para os encontros de 

supervisão. Em caso de impossibilidade, apresentar justificativa à chefia imediata.  

No dia dos encontros, o CAPS AD III funcionará com atendimentos às urgências e acolhimento inicial 

com escala de profissionais pré-estabelecida. Não haverá agendamentos para médicos e psicólogos no dia de 

supervisão. 

 Deverá contemplar nas discussões as atividades extramuros desenvolvidas pela equipe tais como: 

visitas domiciliares; busca ativa; discussão de casos com a Rede de Atenção Psicossocial e a implantação do 

matriciamento em saúde mental na Atenção Básica.  

A equipe deverá realizar o planejamento e programação das atividades diárias do CAPS AD III, bem 

como passeios e confraternizações com os usuários sob orientação do supervisor, buscando atender o projeto 

terapêutico individual, a Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas e a Política de Redução de 

Danos. 

Deverá ser trabalhado a intersetorialidade e identificação das possíveis parcerias para 

desenvolvimento de ações na comunidade pela equipe.  

O supervisor deverá colaborar com apoio teórico e prático para o desenvolvimento de projeto de 

geração de renda pela equipe, usuários e comunidade e também na criação da Associação dos Usuários de 

álcool e outras drogas.   

 

Local: Os encontros serão realizados no espaço de convivência do CAPS AD III, à Rua Henrique Cota nº 131. 

 

Recursos Didáticos: utilizaremos data show, tela para projeção, televisão, canetas, lápis, borrachas, 

computadores, mesas e cadeiras do próprio serviço. 

 

 

Materiais para uso nos encontros  Valor destinado R$ 

Quadro branco 150,00 

Pinceis para quadro branco 100,00 

Apagador para quadro branco 20,00 

Papel sulfite A4 180,00 

Papel Kraft 50,00 
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Fita adesiva  30,00 

Cola  20,00 

Tesouras  30,00 

Total  580,00 

 

Lanche : Será oferecido lanche nos intervalos em todos os encontros. 

 

Lanche para os encontros e confraternização     Valor destinado R$ 

Café em pó 200,00 

Açúcar  200,00 

Leite  300,00 

Adoçante  50,00 

Refrigerantes   500,00 

Sucos  300,00 

Pães de queijo 300,00 

Broas de doce l 200,00 

Broas de sal 200,00 

Pão para cachorro quente 300,00 

Arroz 100,00 

Creme de canjica milho 150,00 

Peito de frango 200,00 

Feijão 200,00 

Bacon 250,00 

Biscoito polvilho 300,00 

Milho canjica 200,00 

Amendoim 100,00 

Milho de pipoca 100,00 

Salsichas 150,00 

Molho de Tomate 200,00 

Cebola de cabeça 50,00 

Frutas (laranja, banana, maçã, mamão, abacaxi)  

1.000,00 

12 Bolos de aniversários 5 kg para comemorar 
aniversariantes do mês.  

1500,00 

Total  7.300,00 
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DESPESAS COM O SUPERVISOR  

 

VALOR DESTINADO R$92.700,00 

 

Pagamento mensal bruto - 12 meses   

 

7.145,00 

 
Deslocamento + hospedagem+ alimentação    

 

À custa do Supervisor 
 

 

 

Maria Lucia Nogueira-Mat. 7096 

Encarregada do CAPS AD III 

 

Cassia da Mota 

Gerente Diretoria Serviços Especializados/SMS 

 

Roane Caetano de Faria 

Diretora Serviços Especializados/SMS 

 

ANEXO III DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.168, DE 20 DE JULHO DE 2020. 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA SUPERVISÃO 

CLÍNICO-INSTITUCIONAL 

1 - Programação Financeira: O Município de PATOS DE MINAS contemplado 

com os seguintes recursos financeiros. 

Recurso Total do Plano Valor Total: R$100.000,00 

Objeto: Supervisão Clínico-Institucional Valor com Rendimento:  R$  
 

1.1 Relação das ações a serem executadas com a utilização dos recursos em supervisão clínico institucional 

AÇÕES: 

01- Estudo da Reforma Psiquiátrica e Legislação em Saúde Mental 
  

02-Capacitação para o Acolhimento Inicial- Alinhamento /roteiro/ interdisciplinaridade 
 

03-Oficina - Construção do Projeto Terapêutico Singular-PTS (Tec. 
Referência/paciente/família. 
-Discussão critérios sobre Permanência dia/Acolhimento 
noturno/Desintoxicação/Hospitalidade segundo Portaria Ministerial  
-Redução de Danos. 
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04-Capacitação para atendimento à urgência psiquiátrica decorrentes do uso 
prejudicial de álcool e outras drogas -crise; surto; desintoxicação; 
  -Treinamento para contenção física. 
 

05- Seminário:  Oficinas/ Grupos Operativos, Grupos   Psicoterápicos /Rodas de 
Conversa 
 

06- Oficina e Discussão /Construção de Casos / implantação do Genograma e 
Ecomapa/ Construção de REDE 
 

07- Demonstração sobre Assembleia de usuários, familiares e profissionais;  
    - Apresentação e Discussão dos Direitos dos usuários de drogas. 
 

08- Discussão da prática na visita domiciliar/ busca ativa 
 

09- Realização de Atendimento/Acompanhamento famílias –Relato de experiências 
pelos profissionais 
 

10-Leitura/ Discussão:  Viabilidade de Implantação das Práticas Integrativas e 
Complementares-PNPICs. 
 

 
11- Exposição dialogada sobre Reabilitação Psicossocial; Geração de Renda. 
Apoio teórico e metodológico sobre a Legislação de Associação de usuários e 
Cooperativas 

 
12- Acompanhamento da Capacitação das Equipes da Atenção Básica pelos 
profissionais da a Equipe do CAPS ADIII para acolhimento dos usuários de álcool e 
outras drogas do território e encaminhamentos implicados. 

 
13- Discussão sobre Matriciamento – apoio teórico e prático   

 
14-  Informatização / Implantação prontuário eletrônico 
 

1.2 Especificações / por serviço contemplado: 

O supervisor clínico-institucional a ser contratado deverá ser profissional de nível superior com formação em 

saúde mental, entre as seguintes categorias profissionais: médico, médico psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, 

e/ou assistente social que não pertença ao quadro de profissionais alocados nos Centros de Atenção 

Psicossocial. 

Município: PATOS DE MINAS 
 

  

Modalidade:  CAPS AD III 
 

  

AÇÕES PLANEJADAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
POR MÊS 

CRONOGRAMA DE 
TRABALHO 

 
Mês 01 
 

 Discussão sobre a Reforma Psiquiátrica e 

Datas  
 
Inicio: 
 04/11/ 2020  

Horário  
 
 
13h 
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Legislação em Saúde Mental, álcool e outras 
drogas 

 Acolhimento Inicial- Alinhamento /roteiro; 
interdisciplinaridade 
 

Mês 02 

 Discussão da Construção do Projeto Terapêutico 
Singular-PTS Pacientes graves (Tec. 
Referência/paciente/família) 
 

 Discussão sobre critérios para Permanência 
dia/Acolhimento noturno/ desintoxicação  

 

 Discussão sobre Redução de Danos-Apoio teórico 
e prático sobre ações-Relato de experiências 
vivenciadas pela equipe do CAPS AD 

 

  

Mês 03 

  Atendimento à urgência psiquiátrica decorrentes 
do uso prejudicial de álcool e outras drogas; 

 Abordagem do paciente em crise /surtos  
 

 Discussão sobre contenção física/ treinamentos 
necessário 
 

 Elaboração de Fluxograma /Protocolo para 
atendimento às urgências juntamente com SAMU 
/UPA/Policia Militar 

 
 

  

Mês 04 
 Apoio Teórico e prático no Seminário sobre  

 Oficinas terapêuticas. 

 Grupos Operativos e Psicoterápicos 

 Rodas de Conversa. 

 Assembleia de usuários, familiares e profissionais. 
 
Mês 05 

 Oficina /Grupos de Discussão - Construção de 
Casos e 

 Estudo e confecção de Genograma e Ecomapa 

  Construção de REDE. 

  

Mês 06 

 Realização conjunta de assembleia com usuários, 
familiares e profissionais no CAPS AD III. 
 

 Discussão sobre a visita domiciliar/ busca ativa a 
pedido de familiares e solicitação de relatórios 
para internação involuntária. 

 

 AVALIAÇÃO DA SUPERVISÃO 

  

Mês 07  

 Relatos de Experiência e Discussão sobre o 
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atendimento de crianças e adolescentes usuárias 
de álcool e outras drogas (critérios de 
permanência/acompanhante) 

 

 Criança e adolescente usuária de álcool e outras 
drogas infratoras-CEIP 

 

 Discussão sobre acompanhamento dos pacientes 
acolhidos em Comunidade Terapêutica. 

 

 Pacientes que estão no presídio. 

 
Mês 08 

 Acompanhamento do grupo de Meditação; 
Outras possibilidades de práticas. 

 Exposição e Discussão sobre Reabilitação 
Psicossocial  
 

  

 
 Mês 09 

 Geração de Renda – Relatos de experiência as 
exitosas e possíveis; 

 Apoio na Discussão sobre a Legislação de 
Associação de usuários e Cooperativas. 
 

  

Mês 10 

 Reunião com Atenção Básica: 
Acompanhamento e apoio na sensibilização 
dos coordenadores das Equipes da Atenção 
Básica para implantação do Matriciamento. 

 

 Elucidar a importância do Consultório na Rua e 
Unidade de Acolhimento. 
 

  

Mês 11 

 Visita dos Agentes de Saúde de uma das Equipe 
de Saúde da Família ao CAPS AD III- 
Acompanhamento e apoio do supervisor aos 
profissionais do CAPSADIII na sensibilização dos 
Agentes de Saúde. 
 

  

Mês 12 

 Avaliação da Supervisão 

 Feedback do Supervisor e Profissionais 

 Encerramento /confraternização 
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Patos de Minas, 24 

de agosto de 2020 

 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do (a) Prefeito (a) Municipal. 

 
CI: ______________Órgão expedidor: _______CPF: __________________ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do (a) Gestor (a) do SUS Municipal. 

 
CI: __________________Órgão expedidor: _______CPF: ________________ 
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ANEXO II 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO N ° 1.102/2021 
PROTOCOLO: 154.202/2021 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA SUPERVISÃO CLÍNICO-INSTITUCIONAL 

 

1 – Programação financeira: O CAPS-II do município de Patos de Minas foi contemplado com os seguintes 

recursos financeiros: 

Recurso total do plano: R$100.000,00 (cem mil reais) 

Valor com rendimento: R$100.000,00 (cem mil reais) 

Objetivo: Supervisão clínico-institucional 

1.1 - Relação das ações a serem executadas com a utilização dos recursos em supervisão 

clínico-institucional: 

 

- Pagamento do pró-labore do Supervisor (R$ 80.000,00 – oitenta mil reais) 

 

- Aquisição de materiais didáticos, tais como livros, apostilas, xerox e vídeo, e de 

escritório/papelaria que se fizerem necessários para a realização das atividades 

(R$10.000,00 – dez mil reais); 

 

- Compra de produtos alimentícios para realização de coffee-break (R$ 10.000,00 – dez 

mil reais). 

 

1.2 – Especificações por serviço contemplado: O supervisor clínico-institucional a ser 

contratado deverá ser profissional de nível superior com formação em saúde mental, entre 

as seguintes categorias profissionais: médico, médico psiquiatra, psicólogo, enfermeiro e/ou 

assistente social que não pertença ao quadro de profissionais alocados nos Centros de 

Atenção Psicossocial. 

 

 

 

 

Cronograma de trabalho CAPS-II 
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MÊS 1  

- Apresentação e oficinas de integração e de promoção de cuidados aos técnicos do CAPS;  

- Estabelecimento de um espaço de troca entre os profissionais, visando discutir o processo de trabalho 

prestado pelos servidores, sua integração na rede e no sistema de saúde; 

- Construção de cronograma junto a equipe, das discussões de casos clínicos e matriciamento; 

- Elaboração de escala de referências, para funcionamento do serviço nos dias e horários das atividades 

de supervisão clinico-institucional; 

 - Embasamento teórico e discussão de casos clínicos e situações relativas ao processo de trabalho, a 

partir da análise da instituição e da atuação da equipe. 

 

MÊS 2 

- Desenvolvimento de um ambiente afetivo de cuidado e discussão do processo de trabalho, orientando-se 

pelos princípios e diretrizes do SUS, da PNH, da PNSM e do MBRP; visando a retomada conceitual e 

teórica da constituição do serviço de saúde mental, no Brasil, em Minas e na cidade de Patos de Minas – 

MG; 

- Apoio à equipe no desenvolvimento de atividades voltadas para a organização do serviço, melhorando as 

relações interpessoais e interdisciplinares; 

- Capacitação sobre temas básicos em saúde mental: saúde mental; anti-psiquiatria; 

adoecimento/sofrimento psíquico e Assistência em Saúde mental; Saúde mental - um trabalho feito por 

muitos; 

- Embasamento teórico e discussão de casos clínicos e situações relativas ao processo de trabalho, a partir 

da análise da instituição e da atuação da equipe. 

 

MÊS 3 

- Equipe mínima do CAPS; 

- Equipe multidisciplinar; 

- Acolhimento e triagem – Como melhorar as tecnologias leves? 

- Estratificação de risco em Saúde Mental com ênfase nas definições de „casos graves‟: “O que é 

urgência/emergência?”, “O que deve ser inserido no CAPS?”; 

- O diagnóstico em Saúde Mental; 

- Elaboração do projeto Ateliê em Saúde Mental (espaço destinado para a produção de conhecimento); 

- Discussão de casos clínicos e/ou Projetos Terapêuticos. 

 

MÊS 4 



                            
  

 

 
 

Página 30 de 52 

 

- 

Embasamento teórico-conceitual sobre projetos terapêuticos, bem como elaboração de normas técnicas 

que visem sua sustentação; 

- Projeto Terapêutico Individual, visando a realidade institucional; 

- Projetos Terapêuticos Coletivos, visando a realidade institucional; 

- Projetos Terapêuticos Compartilhados, visando a realidade institucional; 

“Estamos realmente construindo e realizando a gestão crítica de projetos terapêuticos?” 

- Discussão de casos clínicos e/ou Projetos Terapêuticos. 

 

MÊS 5 

- Oficinas Terapêuticas, grupos e assembleias: "como organizar? O que trabalhar?" Metodologias de 

trabalho e relatos de experiências exitosas; 

- Estratégias para desenvolvimento de atividades manuais e sua possível exposição e comercialização 

como fonte de renda; 

- Elaboração de planilhas e escalas de atividades e oficinas terapêuticas junto aos profissionais, visando 

organizar e otimizar a dinâmica de trabalho; 

- Trabalho, Geração de Renda e Economia Solidária - Trajetória para o Cooperativismo Social; 

- Discussão de casos clínicos. 

 

MÊS 6 

- Criação de um material de apoio aos técnicos, contendo dinâmicas/atividades diversas a serem aplicadas 

e articuladas com os Projetos Terapêuticos Individuais e Coletivos; 

- Metodologia de pesquisa- intervenção em saúde mental; 

- A construção do caso clinico e o efeito-equipe; 

- Acompanhamento do trabalho realizado pelos técnicos, adequando o aprendizado teórico-prático de 

modo que favoreça a integração de usuários, familiares e comunidade com o serviço; 

- Discussão de casos clínicos e/ou Projetos Terapêuticos. 

 

MÊS 7 

- Orientação em relação à formação de grupos para atividades intersetoriais em cultura, esporte, lazer, 

educação e desenvolvimento social, em parceria com as suas respectivas Secretarias responsáveis; 

- Discussão de estratégias para se formar parcerias com as Secretarias de Cultura e Lazer. Educação e 

Desenvolvimento Social; 

-  Trabalho de integração da rede (ESF, NASF...); 
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- 

Matriciamento; 

- Discussão de casos clínicos e/ou Projetos Terapêuticos. 

 

MÊS 8 

- A produção em Saúde Mental: Quantidade versus qualidade; 

- A crise em Saúde Mental: Como a equipe deve se portar diante da crise? Como deve ser o manejo da 

crise? Qual o aparato necessário, de acordo com a complexidade do serviço? Quais variáveis considerar? 

Quais as atribuições de cada categoria profissional nessa intervenção? 

- Discussão de casos clínicos e/ou Projetos Terapêuticos. 

 

MÊS 9 

- Consolidação da rede de atenção psicossocial e fortalecimento dos movimentos sociais; 

- A informação como instrumento de gestão e fortalecimento da participação social; 

- Saúde Mental, Comunicação, Informação e Relação com a Mídia; 

- Fluxograma municipal da Rede em Saúde Mental: articulações e desenvolvimento do plano local; 

- Discussão de casos clínicos e/ou Projetos Terapêuticos. 

MÊS 10 

- Saúde Mental na infância e adolescência; 

- Saúde Mental na terceira idade; 

- Saúde Mental e uso de substâncias psicoativas, critérios de encaminhamento ao CAPS-AD; 

- Saúde Mental e promoção da saúde; 

- Discussão de casos clínicos e/ou Projetos Terapêuticos. 

 

MÊS 11 

- Gerenciando a alta do CAPS. 

- Direitos Humanos e cidadania; 

- A produção do cuidado no território - Intervenções no território; 

- Desinstitucionalização, inclusão e proteção social; 

- Serviços Residenciais Terapêuticos; 

- Discussão de casos clínicos e/ou Projetos Terapêuticos. 
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MÊS 12 

- Desafios políticos no campo da Saúde Mental; 

- Jornada de Saúde Mental: Tema a ser definido durante o ano; 

- O prontuário único e eletrônico em Saúde Mental; 

- Discussão de casos clínicos; 

- Avaliação e encerramento. 

 

 Os encontros acontecerão nos dias de quarta-feira, sendo: em uma semana, de 8 às 12 

horas, e, na outra semana, de 12 às 16 horas, devido atual configuração da escala dos 

servidores (6 horas/dia). A supervisão acontecerá na sede do CAPS-II. 

 

 
 
 
 

 Este plano foi elaborado pelas encarregadas Ana Lúcia Kayashima Dias e Priscila Tosta de 

Lima Vilas Boas, e revisado junto à equipe da Unidade. Revisado pela Diretora dos Serviços 

Especializados, Roane Caetano de Faria.  

 

 

 

Ana Lúcia Kayashima Dias 

Enfermeira RT 

 

 

Priscila Tosta de Lima Vilas Boas 

Encarregada CAPS-II 

 

 

Roane Caetano de Faria 

Diretora dos Serviços Especializados 

DISE/SMS 
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Patos de Minas, 09 de Setembro de 2020. 

 

 

 

Assinatura e carimbo do Prefeito Municipal. 

 

CI: ___________________________ Órgão expedidor: _________ CPF: ____________ 

 

Assinatura e carimbo do Gestor do SUS Municipal 

 

CI: ___________________________ Órgão expedidor: _________ CPF: ____________ 
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ANEXO II 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO N ° 1.102/2021 
PROTOCOLO: 154.202/2021 

 
PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DO OBJETO 
 

1.1 Contratação de pessoa física ou jurídica para supervisão clínica institucional como apoio 
técnico e no desenvolvimento de ações junto ao centro de atenção psicossocial álcool e outras 
drogas (CAPS-AD III) e centro de atenção psicossocial (CAPS II) pertencentes à Diretoria de 
Serviços Especializados da Secretaria Municipal de Saúde. 

A prestação do serviço devera ser realizada conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento: 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
 

UNIDADE  QUANT... 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL  

01 

Pessoa Física e/ou Jurídica para 
Supervisão Clínica Institucional 
para atuação no CAPS AD III a  

Equipes 
 da Secretaria Municipal de Saúde.  

A pessoa ou empresa deverá 
ofertar supervisão presencial e 

remota de no mínimo 04h/semana, 
atendendo a Resolução SES 

7.168 de 20 de julho de 2020 e o 
plano de ação pré-aprovado pela 

Superintendência Regional de 
Saúde, pelo período de 12 meses 

ressaltando que, essas horas 
serão acrescidas conforme 
necessidade dos serviços. 

MESES 12 R$7.145,00 R$ 85.740,00 

02 

Pessoa Física e/ou Jurídica para 
Supervisão Clínica Institucional 

para atuação no  
e CAPS II para apoio técnico à 

equipe da Secretaria Municipal de 
Saúde. A pessoa ou empresa 

deverá ofertar supervisão 
presencial e remota de no mínimo 

04h/semana, atendendo a 
Resolução SES 7.168 de 20 de 
julho de 2020 e o plano de ação 

pré-aprovado pela 
Superintendência Regional de 

Saúde, pelo período de 12 meses 
ressaltando que, essas horas 
serão acrescidas conforme 
necessidade dos serviços. 

MESES 12 R$6.666,66 R$79.999,92 
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*OBS.: O valor total 
do incentivo financeiro de custeio deverá ser gasto com todas as ações necessárias para a 
realização da Supervisão Clínico-Institucional visando o assessoramento, a discussão dos 
 

casos clínicos associada ao contexto institucional, ao serviço, à rede, à gestão, mediante as 

diretrizes e premissas de cuidado em saúde mental prevista na Política Estadual de Saúde 
Mental, álcool e outras Drogas em consonância com o SUS e a Reforma Psiquiátrica, 
promovendo suporte à equipe técnica do serviço, discussão e apoio a construção do projeto 
institucional do serviço, projetos terapêuticos individuais dos usuários e de gestão do CAPS, 
execução e realização de ações de cuidado no território na perspectiva da redução de danos 
que possam estimular a autonomia e protagonismo dos usuários; fomentar a criação de 
espaços coletivos para discussão da política e cuidado ofertado, como assembleia de 
usuários, reuniões semanais entre a equipe e matriciamento com outros serviços da rede e 

discutir, apoiar, fomentar e executar outras ações relevantes para a qualidade da atenção 
realizada conforme a Resolução SES 7.168 de 20 de julho de 2020. 
 
 

1.2 Descrição detalhada de como será a prestação dos serviços. 
 
1.2.1 o supervisor clínico-institucional deverá ser profissional de nível superior com formação 
em saúde mental que não pertença ao quadro de profissionais do CAPS, com comprovada 
habilitação teórica e prática, conforme Art. 2º da Resolução SES 7.168 de 20 de julho de 
2020. 
 
1.2.2 O contrato terá vigência pelo período de 12 meses, conforme a Resolução SES 7.168 
de 20 de julho de 2020, não sendo possível a prorrogação do mesmo. 
 
1.2.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre o município e a pessoa 
e/ou empresa credenciada. 
 
1.2.4 Os credenciados contratados deverão promover ações conjuntas em ambos os CAPS 
durante o período da supervisão clínica visando o fortalecimento da Rede de Atenção 
Psicossocial do Município. 
 
1.2.5 Os serviços a serem realizados pela empresa/profissional credenciada(o) serão 
organizadas junto aos serviços que receberão a Supervisão Clínica Institucional. 
 

 

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
No trabalho em saúde mental, percebe-se que são muitos os atravessamentos e desafios 
que surgem no cotidiano laboral, sejam eles pela grande demanda, pelas "urgências" reais e 
subjetivas dos sujeitos implicados, pelas limitações do trabalho em equipe, pelo 
desconhecimento e fragilidade da rede de saúde e das relações com os gestores, dentre 
outros. 
 
Como dispositivos estratégicos na atenção psicossocial, os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) têm revelado estas realidades e demonstrado que as teorias e modelos prescritos 
de atendimento são insuficientes frente às demandas das relações diárias dos trabalhadores 
com o sofrimento e a singularidade deste tipo de atenção. Práticas e conceitos que pareciam 
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sustentar 
o trabalho em saúde mental, a partir da formação acadêmica e de experiências no cotidiano 
laboral, exigem ser revistas antes de se tornarem estratégia terapêutica. 
 

Para isso, é fundamental a instauração de um ambiente democrático com estruturas e 
mecanismos institucionais que possibilitem o surgimento, desenvolvimento e manutenção de 
espaços intraequipes, em que se inclui o espaço da supervisão clínico-institucional como um 
dos que permite o florescimento de práticas fundadas na cooperação entre os saberes. 
 

A proposta de supervisão clínico-institucional em implantação nos CAPS tem o objetivo de 
fortalecer e concretizar a política de atenção em saúde mental, a partir dos eixos 
norteadores da Reforma Psiquiátrica e do Sistema Único de Saúde (SUS). O trabalho sob 
esta perspectiva, proporciona aos profissionais, procedimentos mais afinados de intervenção 
e de abordagens terapêuticas, facilitando uma escuta que permita uma melhor compreensão 
dos problemas. Compartilhar democraticamente os níveis de conhecimento teórico e de 
manejo técnico faz com que se desenvolva uma maior capacidade de tolerar a desigualdade 
e pode evitar que se estabeleçam aristocracias de saberes que podem fragmentar o grupo. 
 
O trabalho de profissionais de saúde mental externos ao quadro de profissionais da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Patos de Minas/MG com comprovada 
habilitação teórica e prática, de forma presencial/remota junto ao Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) II e AD III ocorrerá no sentido de apoiar, discutir e acompanhar o 
trabalho realizado pelas equipes, além de executar o projeto terapêutico do serviço, os 
projetos terapêuticos singulares dos usuários, as questões institucionais e de gestão e 
outros assuntos relevantes visando a qualidade da assistência prestada aos usuários dos 
serviços de Saúde Mental. 
 
Tal contratação se justifica, considerando a Resolução SES/MG n° 7.168 de 20 de julho de 
2020 que estabelece as regras de adesão, execução, acompanhamento, controle e 
avaliação do incentivo financeiro de custeio, em caráter excepcional, destinado à realização 
de supervisão clínico-institucional os Centros de Atenção Psicossocial da Rede de Atenção 
Psicossocial do Estado de Minas Gerais. 
 

3 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  
 
3.1 O supervisor clínico-institucional deverá desenvolver as seguintes atividades:  
I – Suporte à equipe técnica do serviço; 
II – Discutir e apoiar a construção do projeto institucional do serviço, projetos terapêuticos 
individuais dos usuários e de gestão do CAPS; 
III – Executar e realizar ações de cuidado no território na perspectiva da redução de danos 
que possam estimular a autonomia e protagonismo dos usuários; 
IV – Fomentar a criação de espaço coletivos para discussão da política e cuidado ofertado, 
como assembleia de usuários, reuniões semanais entre a equipe e matriciamento com 
outros serviços de rede; V – Discutir, apoiar, fomentar e executar outras ações relevantes 
para a qualidade da atenção realizada.  
 
3.2 O período de realização da supervisão será de 12 (doze) meses com valor mensal 
estimado de R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para 
cada Centro de Atenção Psicossocial contemplado com o recurso excepcional. 
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3.3 O 
profissional deverá atender ao Plano de Ação desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Saúde e de conformidade com a Resolução SES/MG n° 7.168/2020. 
 
3.4 Todas as despesas com alimentação, deslocamento, emissão de nota fiscal e outros 
serão por conta do contratado, ou seja, do prestador de serviços. 
 
4 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Os documentos solicitados nesse Termo de Referência serão analisados pelos membros da 
Portaria 4.467 de 03 de janeiro de 2021. 
 
4.1 Para Pessoa Física 
 
4.1.1 Profissional de nível superior das seguintes categorias profissionais: 
 I – Médico(a);  
II – Médico(a) psiquiatra;  
III – Psicólogo(a);  
IV – Enfermeiro(a);  
V – Assistente Social, com formação em saúde mental e comprovada habilitação teórica e 
prática.  
 
i) a Cópia do Diploma devidamente registrado no órgão ou entidade competente 
j) Registro no Conselho Regional da Classe;  
k) Inscrição no PIS (Programa de Integração Social); 
l) Comprovante de endereço; 
m) Cópia CPF e Carteira de Identidade 
n) Comprovação de especialização em Saúde Mental. 
o) Comprovação por meio de certificados de participação em cursos e simpósios em Saúde 
Mental. 
p) Comprovação de experiência em atendimento à pacientes acompanhados em Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS). 
4.2 Para Pessoa Jurídica 
  
4.2.1 – Profissional de nível superior das seguintes categorias profissionais: I – Médico(a); II 
– Médico(a) psiquiatra; III – Psicólogo(a); IV – Enfermeiro(a); V – Assistente Social, com 
formação em saúde mental e comprovada habilitação teórica e prática.  
  
h) Prova de registro do profissional no Conselho Regional de Classe; 
i) Comprovação de graduação do profissional por meio de Diploma de Graduação 
registrado no órgão ou entidade competente; 
j) Comprovação de especialização em Saúde Mental; 
k) Comprovação por meio de certificados do profissional de participação em cursos e 
simpósios em Saúde Mental; 
l) Comprovação de experiência em atendimento à pacientes acompanhados em Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS); 
m) Prova de possuir em seu quadro, profissional de nível superior, detentor de Capacidade 
Técnica para execução dos serviços, objeto desta licitação; 
n) Comprovação que o(s) profissional (ais) pertence(m) ao quadro da empresa por meio da 
apresentação de 01 (um) dos documentos relacionados a seguir:  
1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  
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2)Contrato de Prestação de Serviços em vigor;  
3) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado no órgão competente. 
 

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Os serviços deverão ser prestados diretamente pelo profissional contratado ou por 
profissionais do estabelecimento (prestador).  
5.2. O CONTRATADO pessoa jurídica deverá executar os serviços e se responsabilizar pela 
contratação de pessoal para execução dos serviços referidos neste Edital, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultante de vínculo 
empregatício ou de prestação de serviços, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese 
poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, apresentando os respectivos 
comprovantes sempre que solicitado. 
5.3. Apresentar ao SUS/Patos de Minas, sempre que solicitado, a comprovação do 
cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  
5.4. No tocante à prestação do serviço serão cumpridas as seguintes normas:  
a) É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário do SUS, assim 
como solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material para que o serviço 
seja prestado. 
b) O prestador será responsável por cobranças indevidas realizadas aos usuários do SUS 
ou aos seus responsáveis legais, mesmo que estas sejam realizadas por seus funcionários.  
5.5. Manter durante a execução do Contrato proveniente deste Edital, todas as condições de 
habilitação exigidas no Credenciamento.  
5.6. Providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, quando da execução e qualidade da assistência.  
5.7. O CONTRATADO deverá estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os 
serviços prestados aos usuários do SUS.  
5.8. Assegurar o funcionamento em perfeitas condições do serviço ora propostos ainda que 
haja a ausência temporária de profissionais, situação que deverá ser comunicada 
imediatamente à SMS/Diretoria de Serviços Especializados, com a proposta de solução 
visando a NÃO interrupção da assistência. 
5.9. Atender obrigatoriamente todo usuário encaminhado pela SMS, que esteja em 
conformidade com o estabelecido neste Edital. 
5.10. Atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo a qualidade na prestação de serviços.  
5.11. Proceder à verificação rigorosa da identificação dos beneficiários, conforme atos 
normativos expedidos pela Diretoria de Serviços Especializados, sendo que qualquer despesa 
decorrente de negligência ou má-fé na averiguação das credenciais do beneficiário será de 
responsabilidade única e exclusiva do CONTRATADO. 
5.12. Esclarecer ao usuário do SUS sobre seus direitos e assuntos pertinentes.  
5.13. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar à prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.  
5.14. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos usuários.  
5.15. Responsabilizar por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem causar ao SUS 
e/ou usuário.  
5.16. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, 
sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, inciso II da Resolução nº. 
196/1996 do Conselho Nacional de Saúde.  
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5.17. Informar à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer alterações em: razão social, 
controle acionário, mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia 
autenticada da Certidão, da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, efetuando a devida atualização junto à SMS/Patos de Minas e ao CNES. 
5.18. Executar os serviços prestados rigorosamente dentro das normas técnicas, ao 
SUS/Patos de Minas. 
5.19. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste 
Edital. 
5.20. Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais, eventual ou 
permanentemente designados pela SMS/Patos de Minas, para supervisionar, acompanhar e 
auditar a execução dos serviços prestados.  
5.21. Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando a Diretoria de 
Serviços Especializados da SMS sobre não conformidades detectadas nas solicitações e 
encaminhamentos. 
5.22. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos 
competentes da SMS não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador nos termos da 
legislação referente a licitações e contratos administrativos.  
5.23. O prestador é responsável pela indenização, decorrente de ação ou omissão, voluntária 
ou não, praticadas por seus profissionais ou prepostos, havendo dano ao usuário, aos 
órgãos do SUS e a Terceiros a eles vinculados. 
5.24. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços apresentados na 
proposta. 
5.25. Eventual mudança de endereço do estabelecimento do prestador contratado deverá ser 
imediatamente comunicada à Secretaria Municipal de Saúde, que analisará a capacidade 
técnica, a conveniência de manter os serviços prestados em outro endereço, podendo, 
ainda, rever as condições do Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente.  
A mudança do responsável técnico pelo serviço também deverá ser comunicada à 
Secretaria Municipal de Saúde.  
5.26. Alterações cadastrais que impliquem mudanças de preço na Planilha de Oferta de 
Serviços aprovada devem ser previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
5.27. Não delegar ou transferir a terceiros a prestação de serviços ora pactuados, sob pena 
de descredenciamento. 
5.28. Comunicar a Diretoria de Serviços Especializados, por escrito, eventuais mudanças 
de endereço, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da sua ocorrência. 
 
 
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Indicar formalmente à Contratada o servidor autorizado a solicitar, acompanhar, 
supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução dos serviços de saúde.  
6.2. Vistoriar periodicamente as instalações da entidade prestadora de serviços, para 
verificar se as condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do 
Contrato continuam as mesmas. 
6.3. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a 
serem realizados. 
6.4. A existência da fiscalização não eximirá a empresa Contratada de nenhuma 
responsabilidade técnica. 
6.5. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos 
serviços efetivamente prestados e comprovados. 
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6.6. Disponibilizar todas as informações necessárias ao prestador para a execução e bom 
andamento dos serviços.  
6.7. Esclarecer aos pacientes do SUS/Patos de Minas sobre seus direitos e disponibilizar 
todas as informações necessárias e pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 
6.8. O Município de Patos de Minas se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo 
recusá-lo ou solicitar sua substituição. 
6.9. Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
encontradas no fornecimento. 
6.10. Determinar que sejam refeitos os serviços, sem ônus para a SMS, se os já executados 
não tiverem sido satisfatórios. 
6.11. Aplicar as sanções e penalidades previstas neste Edital e o previsto no art. 87 da Lei 
8.666/93 
 
7. DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não será admitida a subcontratação do Chamamento Público. 
 

8 .DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. A fiscalização do contrato será exercida pela enfermeira Maria Lúcia Nogueira 
matrícula 7.096 ao qual compete dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e 
que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.º 8.666/93). A gestão do contrato 
será exercida pela Gerência de Suprimentos da Secretária Municipal de Saúde.  
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
8.4. Caso haja algum descumprimento técnico quanto à qualidade dos serviços executados 
a empresa contratada deverá tomar todas as providências necessárias imediatamente, para 
reparar, conforme orientação do gestor do contrato. 
8.5. A critério do Município, poderão ser realizadas vistorias técnicas por equipe designada 
pelo Diretoria de Serviços Especializado, nas instalações dos interessados pessoa jurídica 
habilitados ao credenciamento, para emissão de parecer sobre as condições da área física 
do serviço, higiene, biossegurança, corpo clínico, identificação do funcionamento dos 
equipamentos técnicos declarados e necessários à realização da atividade pretendida. 
8.6. A vistoria técnica não será pressuposto para habilitação, entretanto a divergência entre 
as informações prestadas pelo interessado e o certificado através da vistoria técnica, poderá 
acarretar na rescisão do Contrato eventualmente firmado com o Município, sem prejuízo da 
imposição das penalidades legais. 
8.7. A existência da fiscalização mencionada nessa clausula não impede nem substitui as 
atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria (Federal, Estadual e Municipal). 

 
9 DO PAGAMENTO: 
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9.1. Os 
pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal eletrônica 
no setor competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, n° do 
Chamamento Público, contrato, nº do contrato, preço unitário e preço total do(s) objeto(s), 
devidamente atestada pelo setor competente da Contratante, acompanhada das seguintes 
comprovações: regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (CRF para pessoa jurídica), à Justiça Trabalhista (CNDT) e às Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede; 
9.2. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à Contratada; 
9.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual; 
9.4.  Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados; 
9.5.  A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir 
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da 
contratada. 
9.6.  O pagamento será feito em conta corrente em nome da Contratada, em instituição 
financeira, agência e conta corrente por ela indicada. 
9.7. Em se tratando de pessoa jurídica somente serão efetuados os pagamentos, às Notas 
Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa participante do processo licitatório, ou seja, 
mesmo CNPJ, sob pena de rescisão de contrato ou instrumento equivalente. 

 
10 DO REAJUSTE: 
Os valores previstos neste CONTRATO serão fixos e irreajustáveis durante o período de sua 
vigência, salvo pela superveniência de nova política econômica com determinação diversa, 
hipótese em que a cláusula do valor poderá ser revista e alterada, por meio de competente 
termo aditivo, mediante solicitação e justificativa formal da empresa, com apresentação de 
planilha e documentos que comprovem o impacto da mudança nos custos. 
 

11 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 

 
O pagamento das obrigações decorrentes da prestação dos serviços, objeto deste 
credenciamento, correrão no exercício de 2021 à conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) 
Orçamentária(s) (informadas pelos órgãos requisitantes conforme a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias) e, nos exercícios seguintes, correrão à conta 
da(s) dotação(ões) orçamentária(s) própria(s), para atender as despesas da mesma 
natureza: 
 

 (1592)- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização - Fonte: 
01 - 0055 - 0207 – 0000 – Out. Rec. Média e Alta Complexidade. 

 
12 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
12.1. A contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
2 (dois) anos.  
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12.2. Em caso de 
inexecução parcial ou total das condições fixadas neste chamamento, erros ou atraso na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, a Prefeitura Municipal de Patos de 
Minas poderá, isolada ou cumulativamente, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades:  
12.2.1 Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para 
as quais tenha concorrido;  
12.2.2 Multa Moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por hora de atraso, calculada sobre 
o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso 
injustificado.  
12.2.3 Multa Compensatória nas seguintes ocorrências:  
12.2.3.1 De até 20% (vinte por cento) sobre o valor total, caso haja recusa em assinar o 
contrato.  
12.2.3.2 De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total no caso de não regularização por 
parte de microempresa ou empresa de pequeno porte, da documentação, no prazo previsto 
na Lei Complementar 123/06.  
12.2.3.3 De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da não efetividade da prestação do 
serviço, via Relatório apresentado pelos setores onde a Supervisão Clínico-Institucional será 
realizada. 
1.2.3.4 De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total pelo inadimplemento de quaisquer 
outras cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total, dependendo do 
caso.  
12.3 Nos termos do parágrafo 3º do art. 86 e do parágrafo 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, a 
multa, caso aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento 
eventualmente devido à empresa e/ou pessoa física detentora, e ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica.  
12.4 A aplicação das sanções previstas nesta cláusula será feita mediante procedimento 
administrativo específico. A Prefeitura Municipal de Patos de Minas, comunicará à empresa 
e/ou pessoa física sua intenção de aplicação da penalidade, assegurando-lhe o direito ao 
contraditório e à defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da comunicação.  
12.5 Decidida pela aplicação de sanção, fica assegurado à interessada o uso dos recursos 
previstos em lei. 
 
 
13 DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO. 
  
A Comissão Especial de Licitação (CEL), após análise da documentação dos participantes, e 
verificada a sua regularidade, procederá à convocação do Credenciados habilitados, 
respeitado o prazo recursal, para a realização do sorteio destinado à elaboração do rol de 
credenciados, sendo que a relação de classificação obedecerá ao critério de ordem de 
sorteio.  
A relação classificatória dos credenciados será utilizada de forma a se estabelecer a ordem 
de designação e será rigorosamente seguida, no caso do profissional contratado não 
atender as exigências contidas no Plano de Ação da Secretaria Municipal de Saúde e 
Resolução SES/MG n° 7.168/2020.  
 

 

14  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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14.1As normas 
disciplinadoras deste chamamento serão interpretadas em favor da necessidade de 
atendimento à sociedade Patense, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 
participantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança 
da contratação.  
14.2 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentos relativos ao presente chamamento.  
14.3 Das sessões públicas de processamento deste ato serão lavradas atas 
circunstanciadas. 
14.4 As recusas ou as impossibilidades de assinatura devem ser registradas expressamente 
na própria ata.  
14.5 Os demais atos pertinentes a este chamamento público, passíveis de divulgação, serão 
publicados nos mesmos meios em que feito sua publicação. 
14.6 No presente certame serão observadas as regras da Lei Complementar nº 123 de 14 
de dezembro de 2006.  
14.7 Os casos omissos do presente serão solucionados pela Comissão Especial de 
Licitação e/ou autoridade superior.  
14.8 Estabelece-se que a simples apresentação de documentação pelas licitantes implicará 
a aceitação de todas as disposições do presente Termo de Referência.  
14.9 Assegura-se o direito de:  

14.9.1 promover, em qualquer fase do chamamento, diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.666/93);  

14.9.2 revogar o presente chamamento por razões de interesse público (art. 49, 
caput, da Lei n.º 8.666/93), decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;  

14.9.3 adiar a data da sessão pública;  
13.9.4 rescindir unilateralmente o ajuste, nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei n.º 

8.666/93, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;  
14.10 As empresas e/ou pessoa física participantes do chamamento serão responsáveis 
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em 
qualquer época ou fase do processo licitatório.  
14.11 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará o 
afastamento da contratada, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública. 
  
 

 
Patos de Minas, 12 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

____________________________________________________ 
Vanessa Vieira Caixeta Borges 

Diretora de Serviços Especializados 
 
 

___________________________________________________ 
Cássia da Mota Carvalho 

Gerente de Serviços Especializados 
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ANEXO IV 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO N ° 1.102/2021 
PROTOCOLO: 154.202/2021 

MODELO DE PROPOSTA 

(Nome/ razão social) pessoa jurídica de direito (público/privado)/ pessoa física inscrita no 

CNPJ/ CPF sob o n.°----- -----------------, domiciliada na --------------------------Nesta cidade, vem 

por seu representante legal, ----------- ---------------------inscrito no CPF sob o n.° ------------------

-------------, apresentar seu interesse em cadastrar-se junto a Secretaria Municipal de Saúde 

de Patos de Minas para credenciamento na para SUPERVISÃO CLÍNICO-INTITUCIONAL 

no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas – CAPS ADIII e Centro de 

Atenção Psicossocial Transtorno Mental – CAPS II, de acordo com a Resolução SES 7.168 

de 20 de julho de 2020 e ao Plano de Ação/Aplicação de Recursos Financeiros para 

Supervisão Clínico Institucional da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, com o respectivo quantitativo 

máximo de procedimentos/anual, de conformidade com o Edital 1.102/2021.  

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
 

UNIDADE  QUANT... 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL  

01 

Pessoa Física e/ou Jurídica para 
Supervisão Clínica Institucional 
para atuação no CAPS AD III a  

Equipes 
 da Secretaria Municipal de Saúde.  

A pessoa ou empresa deverá 
ofertar supervisão presencial e 

remota de no mínimo 04h/semana, 
atendendo a Resolução SES 

7.168 de 20 de julho de 2020 e o 
plano de ação pré-aprovado pela 

Superintendência Regional de 
Saúde, pelo período de 12 meses 

ressaltando que, essas horas 
serão acrescidas conforme 
necessidade dos serviços. 

MESES 12 R$7.145,00 R$ 85.740,00 

02 

Pessoa Física e/ou Jurídica para 
Supervisão Clínica Institucional 

para atuação no  
e CAPS II para apoio técnico à 

equipe da Secretaria Municipal de 
Saúde. A pessoa ou empresa 

deverá ofertar supervisão 
presencial e remota de no mínimo 

04h/semana, atendendo a 
Resolução SES 7.168 de 20 de 
julho de 2020 e o plano de ação 

pré-aprovado pela 
Superintendência Regional de 

MESES 12 R$6.666,66 R$79.999,92 



                            
  

 

 
 

Página 45 de 52 

 

Saúde, pelo período de 12 meses 
ressaltando que, essas horas 
serão acrescidas conforme 
necessidade dos serviços. 

 

 Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os 

preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e 

especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e 

integralmente. 

 Declaro que a prestação do serviço atenderá ao plano de Ação da Secretaria Municipal 

de Saúde e a Resolução SES/MG n° 7.168/2020. 

 

 

Validade da Proposta  (no mínimo em 60 dias a contar da data de sua apresentação.) 

 

 
 
 
Patos de Minas, ------------------------de ----------------de ------------ 
 

 
 
 

_________________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Profissional ou Representante Legal da Empresa e/ou pessoa física 
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ANEXO V 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO N ° 1.102/2021 
PROTOCOLO: 154.202/2021 

 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

Pessoa Física/ Representante legal (pessoa jurídica): 

CPF: 

RG: 

SOLICITA O CREDENCIAMENTO:  

Nome/ razão social:  

Nome Fantasia (se for o caso):  

CPF/ CNPJ:  

Endereço:  

Bairro:  

Cidade:  

Estado: 

CEP:  

E-mail:  

Telefone(s): ( ) 

OPTANTE PELO SIMPLES (se for o caso): ( ) SIM ( ) NÃO 

DADOS BANCÁRIOS:  

Banco:  

Agência:  

Conta Corrente:  

Obs.:  

Colocar dígito verificador. Não serão aceitas conta conjunta ou poupança. A conta corrente deverá 

ser em nome de pessoa física e/ ou jurídica.  

Solicito o credenciamento do item.................................... 

 

Patos de Minas, ______ de ___________________ de 2021.  

 

 

Assinatura do Profissional ou representante legal da empresa, e/ou pessoa física 
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ANEXO VI 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO N ° 1.102/2021 
PROTOCOLO: 154.202/2021 

 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88 

 

 

O(a) ......................................., inscrito no CPF nº.........................., portador(a) da Carteira de 

Identidade de nº ...... ....................... abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da 

proponente.............................................., CNPJ..........................................., DECLARA, para 

os fins do disposto no inciso V, do artigo 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 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, apenas na condição 

de aprendiz. 

 

Patos de Minas, ____ de ___________________de 2021. 
 

 

 

 

 

Assinatura do Profissional ou representante legal da empresa, e/ou pessoa física 
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ANEXO VII 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO N ° 1.102/2021 
PROTOCOLO: 154.202/2021 

 

DEMAIS DECLARAÇÕES: 

 

 

O(a)  ......................................., inscrito no CPF nº.........................., portador(a) da Carteira de 

Identidade de nº ...... ....................... abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da 

proponente.............................................., CNPJ..........................................., DECLARA, , sob 

as penas da lei: 

 que até a presente  data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ou 

pessoa física ao presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

 não estar cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito 

Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93; 

 que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar deste 

Chamamento Público; 

  Que não possui em seu quadro profissional ou não é servidor público ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (Conforme art.9 da lei 8.666/93 

e art. 31 da lei orgânica do Município de Patos de Minas) e não possui em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista. 

 

 

 

  

Assinatura do Profissional ou representante legal da empresa, e/ou pessoa física 
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ANEXO VIII 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO N ° 1.102/2021 

MINUTA CONTRATUAL 
 

CONTRATO N° xxxxxxxxx/2021 
PROCESSO Nº xxxxxxxx/2021 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO N° xxxxxxxxxx/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO N 1.102 /2021 

 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA SUPERVISÃO CLÍNICA 
INSTITUCIONAL COMO APOIO TÉCNICO E NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 
JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 
(CAPS-AD III) E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) PERTENCENTES À 
DIRETORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
 
Aos xxx dias do mês de xxx do ano de 2021, sede do Município de Patos de Minas, situada 
a Rua Dr. José Olympio de Melo, 151 – Eldorado, nesta cidade, compareceram de um lado 
o município de Patos de Minas representado pelo o Sr. Luís Eduardo Falcão Ferreira no 
uso das atribuições que a permitem representar o Município, CNPJ n.º 18.602.011/0001-07, 
e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado o a PESSOA 
FÍSICA E/OU JURÍDICA, CNPJ nº ..........., estabelecida na cidade de .................... a 
ENDEREÇO................... , que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato 
representada pelo NOME, CPF nº ..............., nacionalidade ................., portador da 
Carteira de Identidade nº ................., órgão expedidor ................., daqui por diante, 
denominada simplesmente CONTRATADA e tem entre si, justo e contratado e celebram, 
por força do presente instrumento, elaborado de acordo com a minuta examinada pela 
Advocacia Geral do Município, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do artigo 38, da 
Lei nº 8.666, de 21/Junho/1993, em conformidade com o constante do Processo 
nº ...................../2021, o presente CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei nº 
8.666, de 21/Junho/1993 e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA SUPERVISÃO CLÍNICA 
INSTITUCIONAL COMO APOIO TÉCNICO E NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 
JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 
(CAPS-AD III) E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) PERTENCENTES À 
DIRETORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXTENSÃO 

2.1 O contrato vigorará por 12 MESES, a partir de sua assinatura, nos termos da 
Resolução SES/MG n° 7.168/2020. 

Rege-se o objeto deste CONTRATO pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
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privado, 
na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O município pagará a contratada o valor de ............... (.............)nos termos da 
Resolução SES/MG n° 7.168/2020 e do Plano de Trabalho Elaborado pela Diretoria de 
Serviços Especializados. Os pagamentos serão efetuados no Banco XXX, agencia XXX 
conta corrente XXX. 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da contratação do serviço bem como aquisição das peças, objeto 
desta inexigibilidade, correrão no exercício de 2021 à conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) 
Orçamentária(s) e nos exercícios seguintes, correrão à conta da(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) própria(s), para atender as despesas da mesma natureza: 
 

 (1592)- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização - Fonte: 

01 - 0055 - 0207 – 0000- Out. Rec. Média e Alta Complexidade.  

 

 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo 
de Referência. 

CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1 As condições da prestação do serviço são aquelas previstas no Termo de Referência. 

CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DESTE CONTRATO 

9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, 
anexo ao Edital;  

12.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.4.1  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3 Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1 É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 
dos contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas para dirimir os litígios que decorrerem 
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  

 

Patos de Minas, ............... de .................... de 2021 
 
 

 

Luis Eduardo Falcão Ferreira                                                    CONTRATADA 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 
 

 
 
 
Testemunhas:   
..................................................................        .............................................................. 


