PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Setor de Licitação - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Bloco 03 –
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP: 38.180-802 - Fone: 3691-7022/3691-7145

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 275/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 12.009/2021

O MUNICIPIO DE ARAXÁ/MG, representado pela sua Secretária Municipal de Saúde,
12.009/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura
Municipal, Setor de Licitação, com sede à Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275,
Bloco 03, Bairro Guilhermina Vieira Chaer, Cep: 38.180-802, fará realizar o processo de
inexigibilidade para credenciamento de pessoa jurídica/física, destinado à execução do
objeto deste Edital, obedecidos os fundamentos legais constantes dos dispositivos das
Leis nºs 8.080/90 e 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes,
e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital e seus respectivos anexos.
1 - DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto deste Edital CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU
FÍSICAS, MÉDICOS GENERALISTAS, PARA ATUAREM NAS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE – UBS´s, UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA – USF´s, ESTRATÉGIAS
SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF´s e EQUIPES DE ATENÇÂO BÁSICA – EAB´S DO
MUNICÍPIO DE ARAXÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I,
DESTE EDITAL.
1.2. Os serviços licitados deverão ser faturados e pagos conforme valores definidos no
Termo de Referência.
1.3. O presente processo licitatório visa realizar, Credenciamento, realizado por meio
da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG, de pessoa física ou jurídica para:


Requisição nº 4779 – 69.977: MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA
PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 20 HORAS SEMANAIS PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM MEDICINA E COM REGISTRO NO
ÓRGÃO COMPETENTEPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA
PREVENTIVAECURATIVA,

EXAME

FÍSICO,

DIAGNÓSTICO,

ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES E EXECUÇÃODEQUALQUER OUTRA
ATIVIDADE QUE,POR SUA NATUREZA, ESTEJA INSERIDA NO ÂMBITO DAS
ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO CARGO;


Requisição nº 3668 - 69972: MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA
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A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA (EAP) COM 40 HORAS SEMANAIS - PROFISSIONAL COM
GRADUAÇÃOEM MEDICINA E COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA PREVENTIVA E
CURATIVA, EXAME FÍSICO, DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO DOS
PACIENTES E EXECUÇÃO DE QUALQUER OUTRA ATIVIDADE QUE, POR
SUA NATUREZA, ESTEJA INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
PERTINENTES AO CARGO E ÁREA DA REDE DO PSF E DAATENÇÃO
BÁSICA.
1.4. O valor estimado, o descritivo do objeto e demais informações, encontram-se no
Termo de Referência - Anexo I.
2 – DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO:
2.1. Poderão participar deste credenciamento as pessoas físicas e jurídicas do ramo
pertinente ao seu objeto e que atendam as condições de habilitação estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, apresentando os documentos nele exigidos.
2.1.1. JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO: Considerando que é ato discricionário da
Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto;
Considerando no caso concreto que pelo objeto licitado e a forma de execução do
contrato, o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte não será mais vantajoso para a administração pública e poderá
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado (art. 49, III),
entende-se que não é conveniente que o presente processo licitatório seja destinado
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, (art, 48,
I) da Lei Complementar 123/2006).
2.2. Não poderão participar as pessoas físicas e jurídicas:
2.2.1. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja a sua forma de constituição;
2.2.1.1. JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO: Considerando que é ato discricionário da
Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto;
Considerando que os serviços licitados tem valor unitário e global muito baixo e não
possuem nenhuma complexidade ou são de grandes dimensões, classificados como
serviços comum; Considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá
ocasionar dificuldades de gestão dos serviços licitados; Considerando as características
do mercado e que as empresas ou pessoas físicas podem, sozinhas participar da
licitação e posteriormente fornecer o objeto licitado; ao contrário, permitir o
consorciamento traria potencial risco de restrição à competição; Considerando que os
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Acórdãos nº 1.305/2013 - TCU - Plenário, nº 1.636/2007 - TCU - Plenário e nº 566/2006 TCU - Plenário, são no sentido de que a permissão de empresas participarem da
licitação pública reunidas em consórcio recai na discricionariedade da Administração,
entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas ou pessoas
físicas em “consórcio” no presente processo licitatório.
2.2.2. que se encontrem em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou em
processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, e
empresas estrangeiras que não funcionam no país;
2.2.3. que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
2.2.4. com o direito suspenso de participar de licitação e impedida de contratar com o
Município de Araxá;
2.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante, que pelo descumprimento, se sujeita às penalidades previstas neste edital.
2.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123/2006.
2.5. A simples participação neste credenciamento implica na aceitação integral e
irretratável dos termos deste Edital, bem como na observância dos regulamentos,
normas e disposições legais pertinentes e aplicáveis à espécie.
3 - DA ENTREGA / ENVIO DOS ENVELOPES COM DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA:
3.1. Os 02 (dois) envelopes de “Credenciamento” da pessoa física e/ou jurídica
interessada em participar deste credenciamento deverão ser protocolados ou enviados
por correspondência com AR, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Araxá, na
Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Bloco 03, Bairro Guilhermina Vieira Chaer,
Cep: 38.180-802, a partir da data de publicação do aviso deste edital, de segunda a
sexta feira, no horário de 08:00hs às 12:00hs e 14:00 às 18:00hs.
3.2. O presente CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS,
MÉDICOS GENERALISTAS, PARA ATUAREM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
– UBS´s, UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA – USF´s, ESTRATÉGIAS SAÚDE DA
FAMÍLIA – ESF´s e EQUIPES DE ATENÇÂO BÁSICA – EAB´S DO MUNICÍPIO DE
ARAXÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I, DESTE
EDITAL. O presente credenciamento de contratação de serviços médicos generalistas
para atender aos Psf’s, UBS, ESF’s, EAB’s é um serviço imprescindível para o Município
de Araxá/MG para atender a população usuária do SUS, tendo em vista que a falta
destes profissionais acarreta uma grande demanda de atendimento na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento de Araxá – 24 horas) que é uma unidade de emergência para
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realizar atendimentos graves, desta forma quando falta profissionais nas Unidades de
Saúde os pacientes se deslocam para a Unidade de emergência sobrecarregando o
atendimento da unidade. Portanto, com a contratação de 31 (trinta e um) profissionais
médicos generalistas atendendo os pacientes usuários do SUS em diversas Unidades
de Saúde desafogará a UPA e será prestado um serviço de eficiência e qualidade aos
munícipes, tanto no atendimento de emergência quanto nas Unidades de Saúde. Devido
a necessidade do município de Araxá em contratar os referidos serviços que são de
suma importância para a saúde da população, se não comparecer dentro do prazo de 30
(trinta) dias, ou seja, até 26/12/2021, licitantes interessadas que forem insuficientes
para executar os referidos serviços médicos generalistas para atuarem nas Unidades de
Saúde previstas no Termo de Referência, a Administração com o intuito de resguardar
os interesses da população poderá prorrogar o referido credenciamento pelo prazo de
30 (trinta) dias.
3.3. Os interessados poderão manifestar seu interesse e credenciar, com a
apresentação de documentação a ser entregue no Departamento de Licitações deste
Município.
4 - DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO:
4.1. Caso queira, a pessoa física ou jurídica poderá credenciar e nomear uma pessoa
para representá-la no certame, e para tanto deverá apresentar perante a Comissão
Permanente de Licitação, juntamente com seus documentos habilitatórios,
PROCURAÇÃO (modelo do Anexo II), carteira de identidade ou outro documento
equivalente.
4.1.1. Em se tratando de instrumento particular de procuração, esta deverá ser
apresentada com firma reconhecida.
4.1.2. Não serão aceitas procurações que contenham poderes amplos, que não
contemplem claramente o presente credenciamento ou que se refiram a outros
procedimentos, processos de Credenciamento, licitações ou tarefas.
4.2. O interessado pessoa física ou jurídica poderá participar diretamente através de seu
dirigente, proprietário ou sócio administrador sendo que neste caso deverá apresentar
perante a Comissão Permanente de Licitação, juntamente com seus documentos
habilitatórios, carteira de identidade ou outro documento equivalente, cópia do respectivo
contrato social, estatuto social ou documento equivalente devidamente registrado.
4.2.1. Os documentos de representação da pessoa física ou da empresas serão retidos
pela Comissão Permanente de Licitações e juntados ao processo de credenciamento.
4.3. Será admitido no máximo 01 (um) representante credenciado por cada interessado
em participar deste credenciamento.
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4.3.1. A qualquer momento durante o processo de Credenciamento, o interessado
poderá substituir o seu representante credenciado desde que observados os
procedimentos contidos neste item 4.
4.4. Os interessados pessoa física ou jurídica sem representante não poderá(ão)
consignar suas observações, rubricar documentos, nem praticar os demais atos
pertinentes ao credenciamento.
4.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um
interessado neste credenciamento, sob pena de exclusão sumária de todos os
interessados por eles representados.
5 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO:
5.1. Os envelopes contendo a documentação referente ao Credenciamento deverá(ão)
ser lacrados, não transparente, contendo em sua face externa, além do nome, CPF e
endereço para pessoa física e razão social, CNPJ e endereço da pessoa jurídica
proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
CREDENCIAMENTO Nº 275/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 12.009/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
As pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar do presente certame deverão
apresentar os seguintes documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública
de Credenciamento:
5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA CASO
O(A) INTERESSADO(A) SEJA PESSOA FÍSICA:
a) Cópia da Cédula de Identidade;
b) Cópia do CPF;
c) Comprovação de Inscrição no INSS ou Declaração de Regularidade de Contribuinte
Individual;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante
mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, emitida
pela Secretaria competente do Município;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, emitida
pela Secretaria competente do Estado;
5
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f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do
Título VII-A da Constituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5452, de
01 de maio de 1943. (CNDT) (Retirada do Site do Tribunal Superior do Trabalho)
h) Cópia de comprovante de endereço, tais como: conta de água, luz, telefone, etc.
5.1.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a.1) Cópia do Diploma de Médico do profissional devidamente registrado no órgão ou
entidade competente;
a.2) Cópia do comprovante de Registro do médico indicado na letra “a.1” acima no
Conselho Regional de Medicina-CRM;
a.3) Cópia do Certificado de Regularidade do médico indicado na alínea anterior, junto
ao Conselho Regional de Medicina-CRM.

5.1.1. 3.DAS DEMAIS DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO:
a) Declaração de que a pessoa física não se acha declarada inidônea para licitar e
contratar com a Administração Pública ou suspensa do direito de licitar ou contratar com
o Município de Araxá, podendo ser utilizado o modelo do Anexo III do Edital;
b) Declaração de que a pessoa física não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, segundo termina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93
(com redação dada pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, podendo ser utilizado o modelo do Anexo
IV do Edital;

c) Declaração atestando que a pessoa física não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do Edital;
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d) Declaração de Conhecimento do Edital, seus anexos, instrumentos e procedimentos
conforme modelo do Anexo VI.
5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA CASO O(A) INTERESSADO(A) SEJA PESSOA
JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores, sendo o objeto
contratual compatível com o objeto licitado;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova
da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando as atividades assim o exigir;
e) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado sede da licitante;
5.1.2.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
5.2.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver
relativo à sede ou domicílio do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de
negativa, emitida pela Secretaria competente do Município;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de
negativa, emitida pela Secretaria competente do Estado;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;
7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Setor de Licitação - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Bloco 03 –
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP: 38.180-802 - Fone: 3691-7022/3691-7145

f) Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do
Título VII-A da Constituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5452, de
01 de maio de 1943. (CNDT) (Retirada do Site do Tribunal Superior do Trabalho).
h) A qualificação econômico-financeira será comprovada através de:
h.1) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial de créditos
expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, de acordo
com o inciso II do art. 31 da Lei 8.666/93. Caso a licitante apresente certidão positiva
deverá apresentar também certidão emitida pela instância judicial competente que
indique expressamente sua aptidão econômica e financeira para participar do
procedimento licitatório nos termos da lei de regência, emitida no máximo 90 (noventa)
dias da data prevista para a entrega dos envelopes.
h.1.1.) Será INABILITADA A LICITANTE QUE APRESENTAR A CERTIDÃO
REFERIDA NO SUBITEM 6.3.1. CONSTANDO APENAS NEGATIVA PARA
FEITOS/PROCESSO CÍVEL ou CIVIL.
5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a.1) Prova de possuir em seu quadro, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de
Capacidade Técnica para execução dos serviços, objeto desta licitação. A comprovação
que o(s) responsável(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro da empresa, será feita através
da apresentação de 01 (um) dos documentos relacionados a seguir:
 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
 Contrato de Prestação de Serviços, em vigor.
 Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em
vigor, devidamente registrado no órgão competente.
a.2) Cópia do Diploma de Médico do profissional indicado na letra “a.1” acima
devidamente registrado no órgão ou entidade competente;
a.3) Cópia do comprovante de Registro do(a) empresa(a) e do médico indicado na letra
“a.1” acima no Conselho Regional de Medicina-CRM;
a.4) Cópia do Certificado de Regularidade do(a) interessado(a) e do médico indicado na
alínea anterior, junto ao Conselho Regional de Medicina-CRM.
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5.2.4. DAS DEMAIS DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO:
a) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar
com a Administração Pública ou suspensa do direito de licitar ou contratar com o
Município de Araxá, podendo ser utilizado o modelo do Anexo III do Edital;
b) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, segundo termina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93
(com redação dada pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, podendo ser utilizado o modelo do Anexo
IV do Edital.

c) Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

d) Declaração de Conhecimento do Edital, seus anexos, instrumentos e procedimentos
conforme modelo do Anexo VI.
6 - DA PROPOSTA:
6.1. Os envelopes contendo a proposta referente ao Credenciamento deverá(ao) ser
lacrados, não transparente, contendo em sua face externa, além da razão social, CNPJ
e endereço da pessoa jurídica proponente e no caso de pessoa física, nome e CPF, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
CREDENCIAMENTO Nº 275/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 12.009/2021
PROPOSTA
As interessadas PESSOA FÍSICA E JURÍDICA em participar do presente certame
deverão apresentar no Envelope nº 02, a Proposta de Credenciamento conforme modelo
do Anexo VII, em 01 (uma) via, redigida em português, em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo responsável técnico da proponente.
6.1.1. As propostas que não contiverem todas as informações do Anexo VII serão
desclassificadas.
6.1.2. A proposta deverá ter, no mínimo, 06 (seis) meses de validade a partir da data de
entrega da mesma, não sendo aceito em nenhuma hipótese, prazo inferior a este.
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6.1.3. Se, por motivo de força maior, o credenciamento não ocorrer dentro do período
mínimo de validade das propostas, e, caso persista o interesse da Administração
Municipal, esta poderá solicitar, a todos classificados, prorrogação da validade, por igual
prazo.
6.1.4. A apresentação da proposta pelo proponente significa pleno conhecimento e
integral concordância com as cláusulas e condições do presente instrumento, anexos e
total sujeição à legislação pertinente.
6.1.5. Os serviços contratados serão prestados através dos profissionais indicados e
credenciados que tiverem sua documentação apresentada no momento do
credenciamento.
6.1.6. O simples credenciamento não gera direito de recebimento de valores pelo
prestador de serviço.
6.1.7. Somente será devido pagamento ao prestador de serviços que realizar os serviços
efetivamente licitados.
6.1.8. Os serviços licitados deverão ser faturados e pagos nos valores definidos no
Termo de Referência.
7 - INABILITAÇÃO DA CREDENCIADA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO:
7.1. Será inabilitada a pessoa jurídica/física que:
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 5 – DA
DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO, constante do presente Edital;
b) Apresentar os documentos em desacordo com as exigências do presente Edital;
7.2. Serão aceitas como provas de regularidade para com as Fazendas certidões
positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que
os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;
7.3. Todos os documentos expedidos pela Pessoa Jurídica/Pessoa Física deverão estar
assinados por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do
subscritor.
7.4. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público
juramentado.
7.5. A apresentação dos documentos exigidos neste edital com prazo de validade
vencido na data da abertura do Envelope nº 01 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”,
10
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importará na inabilitação, não sendo tal falta suprível por protocolo de solicitação dos
mesmos, exceto CNPJ.
7.6. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou
rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.
7.7. Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados
válidos por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão, salvo disposição
contrária de lei a respeito, exceto CNPJ.
7.8. Serão aceitas certidões obtidas/impressas via “INTERNET”, desde que a sua
autenticidade seja confirmada pela Comissão Permanente de Licitação.
7.9. Os documentos exigidos no credenciamento poderão ser apresentados:
7.9.1. Em cópia simples desde que acompanhadas do original.
7.9.2. Em cópia autenticada em cartório (por tabelião de notas ou por oficiais do Registro
Civil das Pessoas Naturais).
7.9.3. Em publicações em órgão da Imprensa Oficial, desde que perfeitamente legíveis.
7.9.4. Os documentos apresentados em cópias simples, acompanhados dos originais,
poderão ser autenticados antes ou durante as sessões de licitação por membros da
Comissão Permanente de Licitação, Equipe de Apoio ou por funcionários do
Departamento de Licitações.
7.10. É vedada aos membros da Comissão Permanente de Licitação, Equipe de Apoio
ou aos funcionários do Departamento de Licitações, a autenticação de cópia simples de
documento já autenticado em cartório (por tabelião de notas ou por oficiais do Registro
Civil das Pessoas Naturais).
7.11. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurada, a mesma, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.11.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.11.1.,
implicará decadência do direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
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convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
7.12. Se durante a fase de habilitação for constado documentos sem autenticação,
poderá o(a) Presidente da CPL autenticá-lo mediante apresentação dos originais.
7.13. Se no decorrer da sessão pública deste credenciamento for apresentado algum
documento sem a assinatura do sócio ou administrador da empresa, estando o mesmo
presente poderá assinar na presença do(a) Presidente da CPL e demais presentes, caso
em que deverá ser constado na ata da sessão.
8 - DO RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DAS
PROPOSTAS:
8.1. Nos dias, hora e local indicados neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação
procederá ao recebimento dos documentos de habilitação e a respectiva proposta e
realizará a Sessão procedendo ao exame da habilitação dos licitantes.
8.1.1. Os interessados poderão manifestar seu interesse durante todo o prazo de
vigência deste Edital, com apresentação de documentação a ser entregue no
Departamento de Licitações deste Município.
8.2. Os envelopes identificados pelo nº 01, referentes à habilitação, contendo a
documentação exigida, serão abertos sucessivamente pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação, dando-se vista dos documentos aos interessados presentes.
8.3. A seguir, a Comissão julgará a habilitação dos interessados comunicando em
sessão pública, por intermédio da sua Presidente, o resultado da mesma.
8.4. Os envelopes identificados pelo n.º 2, referentes a proposta de credenciamento dos
interessados inabilitados, desde que não tenha havido recurso, ou este tenha sido
indeferido pela Comissão Permanente de Licitação, serão restituídos aos mesmos, sem
serem abertos, registrando-se o fato na ata dos trabalhos da sessão.
8.5. A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo
as propostas dos interessados habilitados, desde que transcorrido o prazo sem a
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento
dos recursos interpostos. As propostas de credenciamento serão lidas pela Presidente
ou por um dos membros da Comissão Permanente de Licitação e em seguida rubricadas
pelos integrantes da Comissão e pelos licitantes ou por seus procuradores presentes.
8.6. O licitante terá sua proposta desclassificada quando:
a) Condicionar sua oferta, ou quaisquer outras condições não previstas no Edital.
b) Não observar os procedimentos ou quaisquer das condições estabelecidas neste
Edital.
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c) Apresentar divergências do número, dados ou valores, bem como conter rasuras e
emendas.
9 - DO PROCESSO DE CHAMAMENTO / DO CREDENCIAMENTO:
9.1. Os interessados que enviarem os documentos e proposta que não estiverem
presentes na Sessão serão avisados do resultado por meio de publicação no Átrio
(mural), e/ou por e-mail, e/ou pelo sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Araxá e/ou
ainda por meio de Publicação no DOMA – Diário Oficial do Município de Araxá.
9.2. Na análise da documentação relativa à habilitação, pela Comissão Permanente de
Licitação exigir-se-á a estrita observância de todos os requisitos de habilitação previstos
no Edital.
9.3. Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos,
complementações da documentação ao interessado.

retificações

e

9.4. Da sessão pública de recebimento e abertura de propostas, será lavrada ata com
assinatura dos presentes.
9.5. Divulgado o resultado, seja na Sessão de abertura dos envelopes para os
interessados presentes, seja pelo aviso por meio de publicação no Átrio ou sitio
eletrônico: www.araxa.mg.gov.br ou demais formas previstas no item 9.1. a partir desta
data de publicação passa a vigorar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de
recurso contra decisão de habilitação ou inabilitação.
9.6. Os recursos deverão ser protocolados até a data limite, no Setor de Licitação,
situada na Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Bloco 03, Bairro Guilhermina Vieira
Chaer, Cep: 38.180-802.
9.7. Os serviços contratados serão prestados através dos profissionais indicados que
tiverem sua documentação apresentada no momento do credenciamento.
9.8 O simples credenciamento não gera direito de recebimento de valores pelo médico,
somente será devido pagamento ao médico que prestar serviços efetivamente.
10 – DOS RECURSOS:
10.1. Caberá recurso, nos casos de habilitação ou inabilitação, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da publicação do resultado, devendo ser aplicado o
estabelecido no item 9.5.
10.1.1. Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do
credenciamento e serão dirigidos à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante
13
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por intermédio da Comissão de Permanente de Licitação, o qual poderá reconsiderar
sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado.
10.1.2. A autoridade superior, após receber o recurso e a informação da Comissão de
Licitação, proferirá, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo
promover a sua respectiva publicação na forma da Lei.
11 – DA CONCESSÃO DO CREDENCIAMENTO:
11.1. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no Edital de
Credenciamento será julgado habilitado, devendo ser obedecido o disposto no item 14
deste Edital.
11.1.1. O resultado será divulgado na Sessão de abertura dos envelopes para os
interessados presentes, e publicado no Átrio, e enviado por e-mail, e/ou por fax, e será
divulgado no sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Araxá, e/ou publicação no DOMA
– Diário Oficial do Município de Araxá, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis.
11.2. Durante a vigência do Edital de Credenciamento, incluída as suas republicações,
o órgão ou entidade contratante, a seu critério, poderá convocar por ofício os
credenciados para nova análise de documentação. Nessa ocasião serão exigidos os
documentos que comprovem a manutenção das condições apresentadas quando da
habilitação do interessado.
11.3. A partir da data em que for convocado para apresentar a documentação
atualizada, o credenciado terá até 05 (cinco) dias úteis para entregá-la pessoalmente ou,
a critério do órgão ou entidade contratante, por via postal.
11.4. A análise da documentação deverá ser realizada em prazo igual ao da habilitação.
11.5. O resultado da análise prevista no caput deste artigo será publicado no Átrio, e
enviado por e-mail, e/ou por fax, e será divulgado no sitio eletrônico da Prefeitura
Municipal de Araxá, e/ou publicado no DOMA – Diário Oficial do Município de Araxá, em
prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis. Os credenciados não aprovados na avaliação
da documentação serão descredenciados, sendo-lhes assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
11.6. A critério da autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante poderá ser
encaminhado correspondência aos prestadores de serviço em potencial, que gozem de
boa reputação profissional, para que promovam o seu credenciamento.
11.7. Durante a vigência deste edital de credenciamento qualquer interessados poderá
manifestar seu interesse em credenciar, com apresentação de documentação a ser
entregue no Departamento de Licitações deste Município.
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11.8. O credenciamento não estabelece qualquer obrigação do órgão ou entidade
contratante em efetivar a contratação do serviço, face à sua precariedade e, por isso, a
qualquer momento, o credenciado ou o órgão ou entidade contratante poderá denunciar
o credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na
observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, neste Regulamento e na
legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
12 – DA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO:
12.1. Durante a vigência do credenciamento é obrigatório que os credenciados
mantenham regularizadas todas as condições de habilitação e que informem toda e
qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal relacionadas às
condições de credenciamento.
13 – DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO/SANÇÕES:
13.1. Durante a vigência do credenciamento, o credenciado deverá cumprir contínua e
integralmente o disposto neste Edital e nos termos contratuais que celebrar com o órgão
ou entidade contratante.
13.2. O não cumprimento das disposições mencionadas neste Edital, seus anexos
poderá acarretar as seguintes penalidades ao credenciado, garantido o contraditório e a
ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções cabíveis:
I. advertência por escrito;
II. suspensão temporária do seu credenciamento;
III. descredenciamento, assegurado o contraditório e ampla defesa.
13.3. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo,
mediante o envio de solicitação escrita ao órgão ou entidade contratante, cujo
deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. O pedido de
descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de eventuais
contratos assumidos e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo em casos de
irregularidade na execução do serviço a aplicação das sanções definidas neste
Regulamento.
14 – DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO:
14.1. Tendo em vista a imprescindibilidade da contratação dos médicos generalistas, os
médicos serão contratados por ordem de protocolo, concluída a fase de habilitação e
proposta, estando a documentação regular o procedimento será encaminhado para
publicação do julgamento e elaboração do contrato, até o preenchimento das 31(trinta)
vagas disponíveis no Termo de Referência deste Edital.
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14.2. No que tange à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, será observado o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar nº 123/2006.
15 - DA CONTRATAÇÃO:
15.1. Expedido o Termo de Homologação emitido pelo órgão ou entidade contratante ou
após a convocação geral de todos os credenciados, dar-se-á inicio ao processo de
contratação através da emissão da ordem de serviço ou instrumento contratual
equivalente.
15.2. O fato do credenciado ter sido convocado para o atendimento de demanda não
garante sua efetiva contratação pelo órgão ou entidade interessada na contratação.
15.3. A contratação do credenciado somente poderá ocorrer por vontade do órgão ou
entidade contratante e desde que esteja em situação regular perante as exigências
habilitatórias para o credenciamento.
15.4. A contratação decorrente do credenciamento obedecerá às regras deste Edital e
da Lei Federal nº 8.666/93 e os termos da minuta do instrumento contratual conforme
modelo do Anexo VIII deste Edital.
15.5. A Administração convocará o credenciado, em um prazo de até 2 (dois) dias a
partir da homologação da convocação geral, para assinar ou retirar o instrumento
contratual, dentro das condições estabelecidas na legislação e no edital, e dar início à
execução do serviço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e na Lei nº 8.666/93.
15.5.1. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá indicar e manter preposto,
aceito pelo órgão ou entidade contratante, para representá-lo na execução do contrato.
15.6. O instrumento contratual deverá ser assinado pelo representante legal da(o)
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O), e observará a minuta contemplada neste Edital
de Credenciamento.
15.7. O instrumento contratual decorrente do credenciamento será publicado, em forma
de extrato, no Órgão Oficial.
16 – PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO
OBRIGAÇÕES DA(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O):

DOS

SERVIÇOS

E

16.1. Os contratos terão sua execução iniciada após a assinatura do termo de contrato,
devendo os trabalhos serem desenvolvidos na forma estabelecida neste Edital e seus
anexos, observadas também as regras pertinentes da Lei nº 8.666/93.
16.2. Dentro das normas em vigor, com as justificativas apresentadas pelo órgão ou
entidade contratante, os contratos decorrentes do credenciamento poderão receber
16
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termo aditivo de prorrogação, desde que autorizado pelo órgão ou entidade interessada
na contratação, após o parecer da sua assessoria jurídica.
16.3. O prazo de execução do contrato é a partir da data de sua assinatura, vigorando
pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, devidamente justificado e
condicionado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, conforme prevê a Lei 8.666/93.
16.4. A prestação dos serviços, objeto do presente credenciamento serão prestados
pela(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O), de forma parcelada, conforme a
necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, a partir do
recebimento de solicitação expressa do mesmo.
16.5. O local de execução de serviços dos médicos generalistas será nas UBS’s,
USF’s e ESF’s.
16.6. Os serviços prestados obedecerão as normas do Conselho Federal de Medicina e
da Sociedade Brasileira de Medicina e todas as atribuições relatadas neste Termo de
Referência.
16.7. A(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá cumprir as atribuições
descritas neste Termo de Referência.
16.8. A(o) CONTRATADA(O)/CREDENClADA(O) deverá estar presente, conforme
horário estabelecido pelo Coordenador local das Unidades de Saúde.
16.9. A prestação dos serviços, objeto do presente credenciamento serão prestados
pela(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O), conforme a necessidade e solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá.
16.10. Os honorários/gratificação serão pagos conforme validação do Coordenador local
e Secretaria Municipal de Saúde.
16.11. Para prescrição de medicamentos o médico deve utilizar prioritariamente os
medicamentos da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Municipais
Essenciais) e RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).
16.12. Para solicitação de exames complementares o médico deverá obedecer aos
Protocolos Assistenciais definidos pela Regulação/Secretaria Municipal de Saúde.
16.13. As rotinas dos serviços devem ser obedecidas na integra e atentando para as
anotações completas no prontuário eletrônico e/ou físico.
16.14. Todo o processo estará sujeito à auditoria, sempre que necessário, para a
verificação da conformidade dos procedimentos com as especificações e condições
exigidas.
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16.15. Competirá a Secretaria Municipal de Saúde proceder ao recebimento da
conclusão dos serviços solicitados, para confecção de relatório visando a elaboração da
nota fiscal.
16.16. Competirá a Secretaria de Saúde o acompanhamento dos saldos deste
credenciamento.
16.17. É facultado a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá rejeitar a prestação dos
serviços, objeto deste credenciamento, no todo ou em parte, desde que os serviços a
serem prestados estejam em desacordo com as especificações e condições exigidas
neste edital e Termo de Referência.
16.18. É de total responsabilidade da(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) o
preenchimento de toda documentação/prontuário eletrônico/sistema de informação que
será encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, para avaliação da gratificação
16.19.O profissional deverá obedecer os fluxos assistenciais e protocolo de solicitação
de exames complementares estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Araxá
e as rotinas e procedimentos operacionais padrão praticados pelos respectivos
prestadores.
16.20. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá colaborar com os demais
membros da equipe no desempenho das atividades, facilitando o processo de
integração, com vistas a atingir os objetivos de trabalhos propostos.
16.21. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) arcará com toda a responsabilidade
e eventuais danos causados a terceiro em decorrência da prestação dos serviços objeto
deste credenciamento.
16.22. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) realizará os serviços para os quais
for contratada sem cobrança de qualquer valor ao usuário do SUS.
16.23. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) comunicará, imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde de Araxá acerca da ocorrência de qualquer irregularidade
de que tenha conhecimento.
16.24. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá, quando solicitado atender
parte do corpo clínico do respectivo prestador credenciado pelo SUS.
16.25. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) e os médicos deverão preencher de
forma completa e correta todos os documentos/formulários para fins de faturamento da
atenção primária.
16.26. Ressalta-se que a carga horária contratada deve ser cumprida, de acordo com a
programação local/municipal e com registro de ponto conforme critérios adotados pela
Administração:
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1) 40(quarenta) horas, sendo 08 (oito) horas diárias, compreendida entre 7:00h. e
19:00h. para médicos generalista das Estratégias Saúde da Família e Equipes de
Atenção básica;
2) 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias, compreendida entre
7:00h. e 21:00h., de segunda a sexta-feira, respeitando os horários de funcionamento
das Unidades de Saúde.
17 – SÃO AINDA OBRIGAÇÕES DA(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O):
17.1. Cumprir os compromissos, metas e demais condições especificadas neste
contrato.
17.2. Manter, durante o período de vigência do credenciamento e do contrato de
prestação de serviço, todas as condições que ensejaram o Credenciamento, em
especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional.
17.3. Justificar ao órgão ou entidade contratante eventuais motivos de força maior que
impeçam a realização dos serviços, objeto do contrato, no mínimo com 30 (trinta) dias de
antecedência.
17.4. Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da
legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação da prestação de
serviço.
17.5. Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades do órgão ou entidade
contratante, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;
17.6. Manter as informações e dados do órgão ou entidade contratante em caráter de
absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgação
para terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a
contratante de todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do
relatório final ou do trabalho contratado. O descumprimento da obrigação prevista neste
inciso sujeitará o credenciado à sanção prevista na legislação vigente;
17.7. Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que devem
nortear as ações do contratado e a conduta de seus funcionários no exercício das
atividades previstas no contrato.
17.8. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, sociais e
previdenciários e outros advindos deste contrato.

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE/CREDENCIANTE:
18.1.
Proporcionar
todas
as
condições
necessárias,
para
que
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) possa cumprir o estabelecido no contrato.

a(o)
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18.2. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução
contratual,
que
venham
a
ser
solicitados
pelos
técnicos
da(o)
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O).
18.3. Efetuar pagamento dos serviços regularmente prestados conforme determinado no
presente instrumento.
18.4. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
prestação do(s) serviço(s) objeto deste Contrato.
18.5. Rescindir o contrato nos casos de descumprimento das obrigações contratuais
firmadas, impropriedade dos serviços prestados, observado o contraditório e ampla
defesa da(o) CONTRATADA.
19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
19.1. Caberá a CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes do presente
Termo de Referência, da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores.
19.1.1. AS OBRIGAÇÕES COMUNS: Caberá às partes cumprir as obrigações e
responsabilidades constantes neste Contrato, bem como as estabelecidas na legislação
do SUS, nos diplomas federais e estaduais que o regem, tais como:
I – Pactuar mecanismos que assegurem o acesso às ações e serviços de saúde do
CONTRATADO de forma regulada;
II- Contribuir para a elaboração e implantação/implementação de protocolos
assistenciais, operacionais, administrativos e de encaminhamento de usuários entre os
estabelecimentos da RAS (Redes de Atenção à Saúde) para as ações e serviços de
saúde;
III – Realizar encaminhamentos/relatórios para referência e contra-referência dos
indivíduos atendidos;
V – Garantir acesso, atendimento e referenciamento entre pontos de atenção da RAS,
com a finalidade de assegurar a integralidade da assistência;
VI – Aprimorar atenção à saúde;
VII – Realizar ações de educação permanente dos trabalhadores, com auxílio à
qualificação de profissionais da RAS.
19.1.2. Realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada e
normas legais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes
do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE,
observando sempre as especificações do(s) serviço(s) a ser fornecido(s).
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19.1.3. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do(s) serviço(s), não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.
19.1.4. Efetuar a prestação do(s) serviço(s) objeto(s) deste Contrato, dentro dos
parâmetros estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares
aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.
19.1.5. Efetuar a prestação do(s) serviços(s) de acordo com as especificações e demais
condições estipuladas neste Contrato.
19.1.6. Manter, durante todo o período de vigência do contrato objeto desta licitação 01
(um) preposto aceito pelo CONTRATANTE, para representação do fornecedor e sempre
que for necessário.
19.1.7. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas.
19.1.8. Manter durante o prazo de validade do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
19.1.9. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas
decorrentes de danos seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos,
obrigando se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento
do presente processo licitatório.
19.1.10. Atender prontamente quaisquer exigências
CONTRATANTE inerente ao objeto desta licitação.

do

representante

do

19.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
19.1.12. Manter, durante a execução do contrato, a qualidade dos serviços ofertados.
19.1.13. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
com elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
19.1.14. Cumprir os compromissos, metas e demais condições especificadas neste
contrato.
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19.1.15. Garantir a assistência igualitária e integral, sem discriminação de qualquer
natureza aos usuários SUS, bem como a igualdade de acesso e qualidade do
atendimento nas ações e serviços prestados.
19.1.16. Desenvolver e manter programa de qualidade que abranja em especial a
humanização do atendimento, incorporando as diretrizes propostas pela PNAB (2017).
19.1.17. Submeter-se às regras de regulação do acesso instituída pela Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), conforme pactuação entre os gestores, disponibilizando a totalidade das ações e
serviços de saúde contratados.
19.1.18. Zelar pela alimentação correta e sistemática dos sistemas de informação e sua
utilização para monitoramento e avaliação das ações e serviços prestados.
19.1.19. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier a causar
ao SUS ou ao usuário encaminhado.
19.1.20. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier
causar à CONTRATANTE, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como
agente a CONTRATADA na pessoa de prepostos ou estranhos;
19.1.21. A CONTRATADA será responsável por eventual cobrança indevida feita ao
paciente ou ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da
execução do instrumento proveniente deste CONTRATO.
19.1.22. A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao usuário,
aos órgãos do SUS e a Terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão,
voluntária ou não, praticados por seus profissionais ou prepostos.
19.1.23. Realizar ações de educação permanente em temáticas assistenciais e
gerenciais de maneira articulada com os demais pontos da Rede Atenção à Saúde;
19.1.24. Submeter-se ao controle do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e Auditoria
Municipal no âmbito do SUS, disponibilizando tempestivamente e na íntegra as
documentações e solicitações, quando da realização das ações do SNA, e assegurar à
Auditoria Setorial e aos órgãos de controle externo da Administração pública o pleno
acesso aos documentos originados em decorrência da aplicação do contrato.
19.1.25. Durante a prestação dos serviços, a CONTRATADA fica proibido:
I) Cobrar qualquer sobretaxa em relação aos honorários estabelecidos pelos itens do
contrato;
II) Cobrar quaisquer serviços, direta e indiretamente ao usuário ou responsável;
III) Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco;
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IV) Solicitar qualquer tipo de doação.
20 - DA FISCALIZAÇÃO:
20.1. A prestação de serviços será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde,
incumbindo aos que o executam sua permanente atualização e adequação às
necessidades dos usuários.
20 .2. RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO/ACOMPANHAMENTO:
Responsável pela Execução:
Fiscais Conferência de Frequência
Nome: Katia Aparecida dos Santos
CPF: 591.617.016-53
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Nome: Lidiane Valeria Lopes de Souza
CPF: 068.316.496-10
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Fiscais Conferência de Indicadores e Metas
Nome: Jaqueline Mota Martins
CPF: 065.989.266-96
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Nome: Natália Mirelle Amaral de Lima
CPF: 089.300.636-08
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Nome: Carla Aparecida Alves Constant
CPF: 069.579.366-78
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
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21 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
21.1. O prazo de execução do contrato é de 12 meses a partir da data da assinatura
do contrato.
21.2. Os contratos a serem firmados com os (as) credenciados (as) selecionadas terão
vigência 12 meses a partir da data de sua assinatura, podendo, a critério da
Administração ser prorrogados por sua necessidade.
22. DAS ALTERAÇÕES, DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
22.1.O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art.65
da lei 8.666/93.
23 - DAS SANÇÕES:
23.1. A recusa da(o) CONTRATADA(O/CREDENCIADA(O) em assinar o contrato,
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE/CREDENCIANTE, bem como o
atraso e a inexecução parcial ou total do contrato e do objeto deste credenciamento,
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das
seguintes sanções pela CONTRATANTE/CREDENCIANTE:
23.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
23.1.2. Suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Araxá;
23.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, no prazo não superior a 5 (cinco) anos;
23.1.4. Multas pecuniárias;
23.1.5.
Rescisão
unilateral
do
contrato
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O)
ao
pagamento
CONTRATANTE/CREDENCIANTE por perdas e danos.

sujeitando-se
de
indenização

a(o)
ao

23.2. A total inexecução dos compromissos assumidos em função do contrato sujeitará
a(o) CONTRATADA(O/CREDENCIADA(O) à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total de cada item inadimplido que lhe foi adjudicado, atualizado à data do
inadimplemento, adotando-se como índice de variação do IPC-FIPE.
23.3. A inexecução parcial dos compromissos assumidos em função do contrato
sujeitará a(o) CONTRATADA(O/CREDENCIADA(O) à multa de até 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida.
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23.4. Pelo descumprimento de obrigações acessórias, tais como a não apresentação de
quaisquer dos documentos atinentes à entrega e/ou execução do objeto, será cominada
multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global da prestação.
23.5.
As
penalidades
serão
registradas
CONTRATADA(O/CREDENCIADA(O), quando for o caso.

no

cadastro

da(o)

23.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta a(o) CONTRATADA(O/CREDENCIADA(O) em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
24 – DA RESCISÃO:
24.1. A(O) CONTRATADA(O/CREDENCIADA(O) reconhece, nos termos do art. 55, IX
da Lei 8.666/93, os direitos do CONTRATANTE/CREDENCIANTE em caso de rescisão
administrativa prevista nos artigos 77 a 80 do mesmo diploma legal.
24.2. O Contrato está sujeito à rescisão, desde que ocorra qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, da Lei 8.666/93, a qual as partes expressamente se submetem,
podendo a rescisão ser determinada:
a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE/CREDENCIANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII, e XVII do citado artigo, quando nenhuma indenização
será devida a(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O);
b) Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para o
CONTRATANTE/CREDENCIANTE;
c) Judicial nos termos da Lei.
25 – CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
25.1. O pagamento será realizado conforme registro em folha de ponto e planilha de
monitoramento realizada e validada pelos fiscais de contrato (Coordenador local e
Referências da Atenção Primária/Secretaria Municipal de Saúde).
25.2. Após avaliação dos referidos documentos dos prestadores a Secretaria Municipal
de Saúde de Araxá/MG, irá confeccionar relatórios para emissão de Nota Fiscal.
25.3. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia após a
liquidação da Nota Fiscal, de acordo com os serviços prestados, após verificação da
Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, mediante a execução do serviço prestado.
25.4. A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela(o) CONTRATADA(O) deverá conter, em local
de fácil visualização, a indicação do nº do processo e da Ordem de Fornecimento, a
fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do
documento fiscal para pagamento.
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25.4.1. A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de
acordo com o Inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009,
em nome da Prefeitura Municipal de Araxá - MG.
25.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.
25.6. O valor do contrato é estimado e definido de acordo com a execução do objeto
contratado realizado pela Credenciada, estando incluídos nos mesmos todas as demais
despesas e custos, diretos e indiretos.
25.7.O valor total do contrato e o valor mensal a ser pago serão distribuídos de acordo
com a avaliação em termos da gratificação, mencionada neste edital, entre as
Credenciadas que serão remuneradas de acordo com a execução dos serviços
autorizadas para cada uma delas.

26 - DETALHAMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO E DA PRODUTIVIDADE
26.1.O pagamento do item 69.972 será conforme folha de ponto, com assinatura do
médico nas 40 (quarenta) horas semanais, assinatura da Coordenadora da respectiva
unidade onde o profissional está lotado, correspondente a carga horária do item
credenciado, no valor do salário de R$14.020,93 (quatorze mil e vinte reais e noventa e
três centavos), sendo validada pelo fiscal do contrato por meio de uma planilha
consolidada dos dados.
26.2. O pagamento do item 69.977 será conforme folha de ponto com assinatura do
médico nas 20 (vinte) horas semanais, assinatura da Coordenadora da respectiva
unidade onde o profissional está lotado, correspondente a carga horária do item
credenciado, no valor de R$7.010,46 (sete mil e dez reais e quarenta e seis centavos),
sendo validada pelo fiscal do contrato por meio de uma planilha consolidada dos dados.

26.3. O pagamento do item 71.643 relacionado ao item 69.977 será no valor máximo de
25% (vinte e cinco por cento) relacionado ao valor de R$ 7.010,46 (20 horas) acrescido
de produtividade de R$ 1.752,61 (mil setecentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e
um centavos).
26.4. O pagamento do item 71.529 relacionado ao item 69.972 será no valor máximo de
25% (vinte e cinco por cento) relacionado ao valor de R$ 14.020,93 (40 horas) acrescido
de produtividade de R$ 3.505,23 (três mil e quinhentos e cinco reais e vinte e três
centavos), conforme critérios mencionados abaixo:
26.4.1. 10% (dez por cento) de produtividade por cumprimento dos critérios abaixo, com
registro adotado pela Prefeitura:
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I – Não faltar ao trabalho por 02 (dois) dias ou mais, consecutivos ou intercalados no
mês de referência;
II – Não afastar-se do serviço municipal por mais de 03 (três) dias, intercalados ou
consecutivos, em decorrência de licenças ou atestados médicos no mês de referência.
III - Cumprimento integral dos horários pré-estabelecidos na escala de atendimento das
USF´s, ESF´s, eAB´s e UBS´s.
26.4.1.a. Para pontuação e pagamento deste item 26.4.1. a coordenadora da unidade
onde o profissional médico está lotado deverá atestar que o mesmo cumpriu
integralmente a escala e horários de atendimento não apresentando as faltas
mencionadas no item I e II relatados acima.
26.4.2. 15% (quinze por cento) de produtividade conforme segue abaixo:
26.4.2.1. ESF: Cumprimento das Metas do Programa Previne Brasil e/ou outro
programa de metas do governo Estadual/Federal, entre outras estabelecidas pela
coordenação local e/ou Secretaria Municipal de Saúde, atestados por produção
digitados no eSUS/PEC, pela coordenação/gerência. Algumas metas previamente
estabelecidas para cumprimento de indicadores são:
I. Atendimento Individual em todos os ciclos de vida (2 Consultas/Habitante/Ano),
distribuídos conforme necessidade local entre atendimentos de livre demanda, agenda
programada e urgência. Sendo que, conforme consta na PNAB (2017) a equipe deve
atender todos as pessoas que chegarem na ESF´s, USF´s ou UBS´s, mesmo não
sendo da área de abrangência, conforme agenda definida pela coordenação local, com
direcionamento adequado, se necessário;
II. Acompanhamento da Saúde da Criança com realização de puericultura e/ou
atendimento de queixas;
III. Acompanhamento durante a Gestação e Puerpério;
IV. Acompanhamento da Saúde da Mulher (Coleta de Citopatológico, Solicitação de
Mamografia, dentre outros);
V. Acompanhamento da Saúde do Adulto, condições crônicas e agudas (Hipertensão,
Diabético, Tuberculose, Hanseníase, Saúde Mental, dentre outros);
VI. Acompanhamento da Saúde do Idoso;
VII. Realização de capacitações de equipe;
VIII. Realização/participação de reuniões de equipe;
IX. Realização de atividades educativas/grupos operativos direcionados à população;
X. Atendimentos domiciliares, conforme agenda programada estabelecida ou de acordo
com avaliação da equipe / demanda dos usuários;
XI. Atendimentos realizados/digitados de acordo com o sistema estabelecido pela
secretaria municipal de saúde.
XII. Entre outras metas que poderão ser acrescidas de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais.
26.4.2.1.a) Abaixo segue Planilha de monitoramento dos indicadores do profissional
médico – ESF´s, que deverá ser preenchido pelo profissional médico com conferência
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pela Coordenadora da Equipe e pelos fiscais de contrato da Secretaria Municipal de
Saúde.
Mês vigente
Indicador

Meta Est.
SMS

Meta do
Profissional
Mensal (nº
absoluto)

Meta Atingida
Total Atingido
(nº absoluto)

% Alcançada

Atendimento Individual (2 Cons/Hab/Ano) – Mínimo de 16
Atendimentos por período / 8 horas diárias

100%

100%

Atendimento realizado para o usuário no mesmo dia que busca
o serviço - Livre Demanda

50%

100%

Atendimento programado / Cuidado continuado / Receita /
Retorno

50%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 0-1 ano mensalmente) Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 1-2 anos
trimestralmente) - Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 2-5 anos anualmente) –
ESF

100%

100%

Atendimento de Gestante / Pré-Natal (no mínimo todas de 1ª
consulta)

100%

100%

Coleta de Citopatológico (mulheres 25-64 anos)

50%

100%

Mamografia - Atendimento e solicitação (mulheres 50-69 anos)

50%

100%

Atendimento Hipertenso com aferição de PA - Total de
hipertenso aferindo PA de 6/6 meses

100%

100%

Atendimento Diabético com solicitação de hemoglobina glicada
– Anual

100%

100%

Avaliação do Pé do Diabético - Anual

100%

100%

Atendimento Tuberculose - Mensal

100%

100%

Atendimento Hanseníase - Mensal

100%

100%

Atendimento Idoso (Risco Alto) - Anual

100%

100%

Atendimento Saúde Mental - Anual

50%

100%

Atividade Educativa pelo menos 1 de acordo com o calendário
de promoção a saúde

100%

100%

Atividade Educativa Grupo Operativo de gestante, ou idoso, ou
HAS /DM, ou crianças - 1 no mês

100%

100%

Visita Domiciliar (mínino 6 visitas por semana)

100%

100%

Produção Digitada dentro do mês vigente (no Governa lançar
todos os atendimentos realizados)

100%

100%

Capacitação Equipe (pelo menos 1 no mês) de acordo com o
calendário estabelecido

100%

100%

Média do Mês

0-100%

Porcentagem alcançada

Obs: Planilha poderá ser atualizada/alterada conforme coordenação local.

26.4.2.1.b) Abaixo segue orientações quanto ao cálculo dos valores da planilha acima
mencionada:
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A) Calcula-se a meta mensal do profissional por meio da quantidade de indivíduos e
grupos prioritários cadastrados, encontrando-se o número absoluto por meio da
porcentagem da meta estabelecida pela SMS;
B) O total atingido é pela quantidade de atendimentos/procedimentos realizados no
mês, verificados pelo Indicador Monitorado pela Atenção Básica (IMAB diário) e
conferido por meio de sistema de informação da atenção primária de saúde. O IMAB
diário consta em anexo no processo licitatório, no qual contém outros indicadores que
são solicitados pela coordenação da atenção primária de saúde e deverão ser
preenchidos pelo profissional médico.
C) Calcula-se a porcentagem alcançada pela regra de três, onde a meta mensal do
profissional equivale a 100% (cem por cento) e o total atingido equivale a X.
26.4.2.1.c Após aplicação dos valores absolutos na tabela mencionada acima, obtém-se
o valor em percentual das metas atingidas e aplica-se o valor da produtividade de 15%
(quinze por cento) conforme quadro relacionado abaixo:
PERCENTUAL DE METAS
CUMPRIDAS
85 - 100%

PERCENTUAL ATINGIDO

VALORES

15% DE PRODUTIVIDADE

R$ 2.103,14

70 - 84%

10% DE PRODUTIVIDADE

R$ 1.402,09

55 – 69%

5% DE PRODUTIVIDADE

R$ 701,05

ABAIXO DE 54%

0% DE PRODUTIVIDADE

R$0,00

26.4.2.2 eAB: Cumprimento das metas estabelecidas pela coordenação local e/ou
Secretaria Municipal de Saúde, atestados por produção digitados no eSUS/PEC, pela
coordenação/gerência. Algumas metas previamente estabelecidas para cumprimento de
indicadores são:
I. Atendimento individual de todos os indivíduos acolhidos e encaminhados pela
enfermagem em todos os ciclos de vida, com abertura de agenda profissional;
II. Acompanhamento da Saúde da Criança com realização de puericultura e/ou
atendimento de queixas;
III. Acompanhamento durante a Gestação e Puerpério;
IV. Acompanhamento da Saúde da Mulher (Coleta de Citopatológico, Solicitação de
Mamografia, dentre outros);
V. Acompanhamento da Saúde do Adulto, condições crônicas e agudas (Hipertensão,
Diabético, Tuberculose, Hanseníase, Saúde Mental, dentre outros);
VI. Acompanhamento da Saúde do Idoso;
VII. Realização de capacitações de equipe;
VIII. Realização/participação de reuniões de equipe;
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IX. Realização de atividades educativas/grupos operativos direcionados à população;
X. Atendimentos domiciliares, conforme agenda programada estabelecida ou de acordo
com avaliação da equipe / demanda dos usuários;
XI. Atendimentos realizados/digitados de acordo com o sistema estabelecido pela
secretaria municipal de saúde.
XII. Entre outras metas que poderão ser acrescidas de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais.
26.4.2.2.a Abaixo segue Planilha de monitoramento dos indicadores do profissional
médico – eAB´s, que deverá ser preenchido pelo profissional médico com conferência
pela Coordenadora da Equipe e pelos fiscais de contrato da Secretaria Municipal de
Saúde.

Mês vigente
Indicador

Meta Est.
SMS

Meta do
Profissional
Mensal
(nº absoluto)

Meta Atingida
Total Atingido
(nº absoluto)

% Alcançada

Atendimento Individual– Mínimo de 16 Atendimentos por
período / 8 horas diárias

100%

100%

Atendimento realizado para o usuário no mesmo dia que
busca o serviço - Livre Demanda

50%

100%

Atendimento programado / Cuidado continuado / Receita /
Retorno

50%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 0-1 ano
mensalmente) - Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 1-2 anos
trimestralmente) - Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 2-5 anos
anualmente) – ESF

100%

100%

Atendimento de Gestante / Pré-Natal (no mínimo todas de
1ª consulta)

100%

100%

Coleta de Citopatológico (mulheres 25-64 anos)

50%

100%

Mamografia - Atendimento e solicitação (mulheres 50-69
anos)

50%

100%

Atendimento Hipertenso com aferição de PA - Total de
hipertenso aferindo PA de 6/6 meses

100%

100%

Atendimento Diabético com solicitação de hemoglobina
glicada – Anual

100%

100%

Avaliação do Pé do Diabético - Anual

100%

100%

Atendimento Tuberculose - Mensal

100%

100%

Atendimento Hanseníase - Mensal

100%

100%

Atendimento Idoso (Risco Alto) - Anual

100%

100%

Atendimento Saúde Mental - Anual

50%

100%

Atividade Educativa pelo menos 1 de acordo com o
calendário de promoção a saúde

100%

100%
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Atividade Educativa Grupo Operativo de gestante, ou idoso,
ou HAS /DM, ou crianças - 1 no mês

100%

100%

Visita Domiciliar (mínino 6 visitas por semana)

100%

100%

Produção Digitada dentro do mês vigente (no Governa
lançar todos os atendimentos realizados)

100%

100%

Capacitação Equipe (pelo menos 1 no mês) de acordo com
o calendário estabelecido

100%

100%

Média do Mês

0-100%

Porcentagem alcançada

Obs: Planilha poderá ser atualizada/alterada conforme coordenação local.

26.4.2.2.b) Abaixo segue orientações quanto ao cálculo dos valores da planilha acima
mencionada:
A) Calcula-se a meta mensal do profissional, pela abertura de agenda profissional
semanal e pelas metas pré-definidas pela coordenação da atenção primária, conforme
constam na planilha.
B) O total atingido é pela quantidade de atendimentos/procedimentos realizados no
mês, verificados pelo Indicador Monitorado pela Atenção Básica (IMAB diário) e
conferido por meio de sistema de informação da atenção primária de saúde. O IMAB
diário consta em anexo no processo licitatório, no qual contém outros indicadores que
são solicitados pela coordenação da atenção primária de saúde e deverão ser
preenchidos pelo profissional médico..
C) Calcula-se a porcentagem alcançada pela regra de três, onde a meta mensal do
profissional equivale a 100% (cem por cento) e o total atingido equivale a X.
26.4.2.2.c) Após aplicação dos valores absolutos na tabela mencionada acima, obtémse o valor em percentual das metas atingidas e aplica-se o valor da produtividade de
15% conforme quadro relacionado abaixo:

PERCENTUAL DE METAS
CUMPRIDAS
85 - 100%

PERCENTUAL ATINGIDO

VALORES

15% DE PRODUTIVIDADE

R$ 2.103,14

70 - 84%

10% DE PRODUTIVIDADE

R$ 1.402,09

55 – 69%

5% DE PRODUTIVIDADE

R$ 701,05

ABAIXO DE 54%

0% DE PRODUTIVIDADE

R$0,00

26.4.2.3. UBS: Cumprimento das metas estabelecidas pela coordenação local/gerência
e/ou Secretaria Municipal de Saúde, atestados por produção digitados no eSUS/PEC.
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Algumas metas previamente estabelecidas para cumprimento de indicadores são:
I. Atendimento individual de todos os indivíduos acolhidos e encaminhados pela
enfermagem em todos os ciclos de vida/ condições de saúde, com abertura de agenda
profissional;
II. Realização de capacitações de equipe;
III. Realização/participação de reuniões de equipe;
IV. Realização de atividades educativas/grupos operativos direcionados à população;
V. Atendimentos realizados/digitados de acordo com o sistema estabelecido pela
secretaria municipal de saúde.
VI. Entre outras metas que poderão ser acrescidas de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais.
26.4.2.3.a) Abaixo segue Planilha de monitoramento dos indicadores do profissional
médico – UBS´s, que deverá ser preenchido pelo profissional médico com conferência
pela coordenadora da equipe e pelos fiscais de contrato da secretaria municipal de
saúde.
Mês vigente

Indicador

Meta Est.
SMS

Meta do
Profissional
Mensal
(nº absoluto)

Meta Atingida
Total
Atingido
(nº absoluto)

%
Alcançada

Atendimento individual de todos os indivíduos
acolhidos e encaminhados pela enfermagem em
todos os ciclos de vida/ condições de saúde, com
abertura de agenda profissional

100%

100%

Atividade Educativa (pelo menos uma no mês)

100%

100%

Reunião de equipe (pelo menos uma no mês)

100%

100%

Capacitação Equipe (pelo menos 1 no mês)

100%

100%

Produção Digitada dentro do mês vigente

100%

100%

Média do Mês

0-100%

Porcentagem alcançada

Obs: Planilha poderá ser atualizada/alterada conforme coordenação local.

26.4.2.3.b) Abaixo segue orientações quanto ao cálculo dos valores da planilha acima
mencionada:
A) Calcula-se a meta mensal do profissional, pela abertura de agenda profissional
semanal e pelas metas pré-definidas pela coordenação da atenção primária, conforme
constam na planilha.
B) O total atingido é pela quantidade de atendimentos/procedimentos realizados no
mês, verificados pelo Indicador Monitorado pela Atenção Primária (IMAB diário) e
conferido por meio de sistema de informação da atenção primária de saúde. O IMAB
diário consta em anexo 2, no qual deverá ser preenchido pelo profissional médico.
C) Calcula-se a porcentagem alcançada pela regra de três, onde a meta mensal do
profissional equivale a 100% (cem por cento) e o total atingido equivale a X.
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26.4.2.3.b) Após aplicação dos valores absolutos na tabela mencionada acima, obtémse o valor em percentual das metas atingidas e aplica-se o valor da produtividade de
15%(quinze por cento) conforme quadro relacionado abaixo:
PERCENTUAL DE METAS
CUMPRIDAS
85 - 100%

PERCENTUAL ATINGIDO

VALORES

15% DE PRODUTIVIDADE

R$ 1.051,57

70 - 84%

10% DE PRODUTIVIDADE

R$ 701,05

55 – 69%

5% DE PRODUTIVIDADE

R$ 350,52

ABAIXO DE 54%

0% DE PRODUTIVIDADE

R$0,00

27 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
27.1. As despesas deste processo de credenciamento correrão por conta das Dotações
Orçamentárias número:
02.14.02.10.301.0401.2.0128.3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA FÍSICA – Ficha – 819 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS DE
IMP. E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMP – SAÚDE – RECURSO MUNICIPAL –
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.14.02.10.301.0401.2.0128.3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA – Ficha – 820 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS
DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP. – SAÚDE – RECURSO MUNICIPAL –
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.14.02.10.301.0401.2.0125.3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA FÍSICA – Ficha: 783 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS DE
IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAÚDE – RECURSO – MUNICIPAL – MANUTENÇÃO
OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA SAÚDE
02.14.02.10.301.0401.2.0125.3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA – Ficha – 784 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS
DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP. – SAÚDE – RECURSO MUNICIPAL –
MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA SAÚDE
28 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
28.1. A critério do Município de Araxá, o presente chamamento público poderá ser:
a) adiado, por conveniência exclusiva da Administração;
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b) revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
c) anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;
28.2. O município de Araxá poderá, em qualquer fase, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente
procedimento.
28.3. A(O) CONTRATADA(O/CREDENCIADA(O) é responsável pela fidedignidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
28.4. O credenciamento não estabelece qualquer obrigação do órgão ou entidade
contratante em efetivar a contratação do serviço, face à sua precariedade e, por isso, a
qualquer momento, o credenciado ou o órgão ou entidade contratante poderá denunciar
o credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na
observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital, no contrato e na legislação
pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
28.5. Outras informações sobre o presente procedimento e quaisquer dados necessários
à complementação das especificações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitação
do Município de Araxá, situado na Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Bloco 03,
Bairro Guilhermina Vieira Chaer, Cep: 38.180-802, Araxá, telefone no preâmbulo deste
Edital.
28.6. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pela Presidente da CPL.
28.7. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 08:00 às 12:00
horas e de 14:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações, na Avenida Rosália Isaura de
Araújo, nº 275, Bloco 03, Bairro Guilhermina Vieira Chaer, Cep: 38.180-802, CEP
38.183-100 na cidade de Araxá MG, disponível no site: www.araxa.mg.gov.br SEM
ÔNUS, maiores informações na sede da Prefeitura no endereço acima, ou através do
Telefone/Fax (34) 3691-7022 - 3691-7145, e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
28.8. São anexos deste edital e dele fazem parte integrante, independentemente de
transcrição:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Procuração;
Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade;
Anexo IV – Modelo de Declaração que não Emprega Menor;
Anexo V – Modelo de Declaração que não Possui em seu Quadro Societário Servidor
Público da Ativa;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital;
Anexo VII – Modelo de Proposta de Credenciamento;
Anexo VIII – Modelo de Minuta de Contrato;
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Anexo IX – Planilha Mensal de Indicadores Monitorados pela Atenção Básica (IMAB
Diário) - ESF/Eab;
Anexo X – Planilha Mensal de Indicadores Monitorados pela Atenção Básica (IMAB
Diário) – UBS.
29 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:
29.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar os
termos do presente Edital por irregularidade até 05 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a realização da Sessão Pública. A impugnação deverá ser protocolado no
Setor de Licitações, na Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Bloco 03, Bairro
Guilhermina Vieira Chaer, Cep: 38.180-802, CEP 38.183-100 na cidade de Araxá MG,
por e-mail ou via fax-símile (34) 3691-7145, cabendo ao Presidente da CPL decidir sobre
a impugnação em até 48 horas.
29.1.1. No caso de envio de impugnação por fax ou e-mail, a decisão somente será
proferida se a empresa apresentar o original no Setor de Licitações, no prazo de 24
horas.
29.1.2. Decairá o direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil
que anteceder à data da realização da Sessão Pública. Sendo intempestiva, a
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. A impugnação
deverá ser apresentada e protocolada no Setor de Licitação na forma descrita no
subitem 30.1. acima.
29.1.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório, até o trânsito em julgado a ele pertinente.
29.1.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, desde que a alteração proferida implique em alteração
substancial das propostas.
30 - DO FORO:
30.1. Fica eleito o foro da comarca de Araxá(MG), para dirimir questões que porventura
se originem do presente Credenciamento, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Araxá(MG), 19 de novembro de 2021.

LORENA DE PINHO MAGALHÃES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 275/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 12.009/2021

1. DO OBJETO:
1.1. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS, MÉDICOS
GENERALISTAS, PARA ATUAREM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´s,
UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA – USF´s, ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA –
ESF´s e EQUIPES DE ATENÇÂO BÁSICA – EAB´S DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO NO
TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I, DESTE EDITAL.
1.2. O presente processo licitatório visa realizar, Credenciamento, realizado por meio
da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá/MG, de pessoa física ou jurídica para:


Requisição nº 4779 – 69.977: MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA
PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 20 HORAS SEMANAIS PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM MEDICINA E COM REGISTRO NO
ÓRGÃO COMPETENTEPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA
PREVENTIVAECURATIVA,

EXAME

FÍSICO,

DIAGNÓSTICO,

ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES E EXECUÇÃODEQUALQUER OUTRA
ATIVIDADE QUE,POR SUA NATUREZA, ESTEJA INSERIDA NO ÂMBITO DAS
ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO CARGO;


Requisição nº 3668 - 69972: MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA
A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA (EAP) COM 40 HORAS SEMANAIS - PROFISSIONAL COM
GRADUAÇÃOEM MEDICINA E COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA PREVENTIVA E
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CURATIVA, EXAME FÍSICO, DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO DOS
PACIENTES E EXECUÇÃO DE QUALQUER OUTRA ATIVIDADE QUE, POR
SUA NATUREZA, ESTEJA INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
PERTINENTES AO CARGO E ÁREA DA REDE DO PSF E DAATENÇÃO
BÁSICA;

1.4. O valor estimado, o descritivo do objeto e demais informações, encontram-se
especificados abaixo neste Termo de Referência.
2. SECRETARIA REQUISITANTE:
2.1. Secretaria Municipal de Saúde.
3. JUSTIFICATIVA / FINALIDADE:

.

3.1. O presente Credenciamento tem por objetivo a prestação de serviços médicos
generalistas para atuarem na Atenção Básica, que se faz necessária, considerando a
demanda de serviços no âmbito municipal, sendo que diante das políticas públicas da
atenção primária em saúde, há a obrigatoriedade da composição mínima dos
profissionais citados. Ressalta-se também a demanda crescente de atendimentos no
município devido ao crescimento populacional, necessitando da reorganização do
serviço para a prestação de um atendimento integral a população.
3.2. Ainda o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 assim dispõe: “A saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário as ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação".
3.3. Frente ao artigo citado e ressaltando os princípios doutrinários do SUS, a Atenção
Básica surge, através da Portaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017, como um eixo
principal para que haja um efetivo e amplo atendimento à população, com equipes de
saúde que desenvolvem ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
3.4. Considerando manter e/ou ampliar o acesso às ações e serviços essenciais na
Atenção Primária de Saúde - APS ofertados pelas Equipes de Saúde da Família (ESF’s)
e Equipes de Atenção Primária (EAP’s) para o manejo das condições de saúde comuns
e a oferta de ações e serviços clínicos e de vigilância em saúde no âmbito da Rede de
Atenção à Saúde- RAS.
3.5. Isto posto, é essencial que as equipes de saúde tenham a composição mínima de
profissionais para que o cuidado seja continuado, com repercussões significativas a
saúde da população do município e reflexos positivos em todos os níveis de atenção,
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uma vez que, uma resolutividade adequada na atenção básica, promove uma melhoria
na qualidade de vida da população, o que reduz complicações, seqüelas e internações.
3.6. Diante disso, é imprescindível a contratação dos serviços médicos acima
relacionados, o que se faz por meios das justificativas abaixo relacionadas, neste Termo
de Referência.
3.7. Dentre a justificativa para Credenciamento de pessoa física ou jurídica para
prestação de serviços médicos, clínico geral/generalista, para atendimento em
Estratégias Saúde da família – ESF´s e Equipes de Atenção Básica – EAB´s, de
segunda-feira a sexta-feira ou casos excepcionais aos sábados/domingos e
feriados (Conforme organização interna, obedecendo à carga horária de 40 horas
semanais), é que atualmente no município há 24 (vinte e quatro) Estratégias Saúde da
Família credenciadas, sendo que 2 (duas) dessas equipes são cadastradas no
Programa Mais Médico, custeado pelo governo federal. As outras 22 (vinte e duas)
equipes, não possuem o médico clínico, inviabilizando o atendimento dos cidadãos, por
este profissional, gerando transtornos irreparáveis para a população e para o sistema de
saúde, além de acarretar em perda de recursos financeiros para o município.
3.8. Diante do crescimento populacional e a reorganização do serviço, a modalidade de
Equipe de Atenção Básica (eAB) permite o acompanhamento de indivíduos não
adscritos pelas Equipes de Saúde da Família. No município, faz-se necessário a
organização/credenciamento de quatro eAB´s para que haja cobertura adequada do
atendimento à população. Sendo que, as eAB´s é um modelo de acompanhamento
transitório até que haja o cadastramento da população, e assim, um novo
credenciamento de ESF, que é o modelo prioritário da Atenção Básica.
3.8. Quanto a justificativa para Credenciamento de pessoa física ou jurídica para
prestação de serviços médicos, clínico geral/generalista, para atendimento em
Unidade Básica de Saúde, de segunda-feira a sexta-feira ou casos excepcionais aos
sábados/domingos e feriados, conforme organização interna, obedecendo à carga
horária de 20 (vinte) horas semanais, pode-se afirmar que o apoio desses profissionais
são essenciais na atenção básica, para oferta oportuna e igualitária dos atendimentos a
população geral e a trabalhadora, devido ao horário diferenciado de atendimento
(extensivo até às 21:00 horas).
3.9. Assim, se faz necessário o respectivo CREDENCIAMENTO para prestação de
serviços médicos, clínico geral/generalista, para atendimento em Estratégias
Saúde da Família – ESF´s, Equipes de Atenção Básica – eAB´s e Unidades Básicas
de Saúde, para fins de contratação de interesse público no âmbito da administração
direta, de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos, para
atendimento a pacientes usuários do SUS, já que, a sua não contratação acarretará
prejuízos, existindo realmente o risco à segurança de pessoas e comprometimento da
saúde pública. Pode-se afirmar também que uma rede estruturada da atenção básica
reduz significativamente a demanda do serviço secundário, com redução de filas em
unidades de pronto atendimento e internações.
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3.10. Justificativa do Preço:
A Secretaria Municipal de Saúde realizou ESTUDO DE MERCADO PARA
EMBASAMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS DE
ATENDIMENTO EM UNIDADES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA no município de
Araxá conforme será demonstrado abaixo:
A Pesquisa de mercado para fundamentar o preço a ser pago pelo município de
Araxá/MG será embasada nesta categoria: CBO 2251-42 que tem como significado o
Código Brasileiro da Ocupação de médicos clínicos que pertence ao grupo dos
profissionais da medicina, segundo a tabela CBO divulgada pela Secretaria Especial da
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE - Ministério do Trabalho).
E os preços preços seguidos foram extraídos da média de valores do Novo CAGED,
eSocial e Empregador Web.
Um Médico da Estratégia de Saúde da Família, ganha em média R$ 13.352,80 (treze
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) no mercado de trabalho
brasileiro para uma jornada de trabalho de 35 (trinta e cinco) horas semanais de acordo
com pesquisa junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web com
um total de 2.462 salários de profissionais admitidos e desligados pelas empresas
no período de Outubro de 2020 a Setembro de 2021.
A faixa salarial do Médico da Estratégia de Saúde da Família fica entre R$ 12.186,96
(doze mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) - (média do piso
salarial 2021 de acordos coletivos), R$ 15.157,17 (quinze mil, cento e cinquenta e
sete reais e dezessete reais) - (salário mediana da pesquisa) e o teto salarial de R$
22.329,24 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e quatro
centavos), levando em conta o salário base de profissionais em regime CLT de todo o
Brasil.
O perfil profissional mais recorrente é o de um trabalhador com 27 anos, formação
superior em Medicina, do sexo feminino que trabalha 40h semanais em empresas do
segmento de Atividades de atenção ambulatorial.
A cidade com mais ocorrências de contratações e por consequência com mais vagas
de emprego para Médico da Estratégia de Saúde da Família é São Paulo - SP.
Lembrando que os salários aqui informados não contém adicionais salariais de nenhum
tipo, como bônus, comissões, insalubridade, periculosidade, acúmulo de função, hora
intervalar, nem nada do tipo. Somente o salário base mensal informado na demissão ou
admissão em contrato de trabalho e/ou CTPS.
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CÁLCULO SALARIAL PARA MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
POR PERÍODOS
Divisões salariais com base no salário bruto no cargo e na remuneração por períodos
Salário
Salário
Salário
Por Salário
Por
VALORES EM R$
Mensal
Anual
Semana
Hora
Piso
12.186,96
146.243,48 3.046,74
70,34
Salarial

Salário
Nominal
(Bruto
Mensal)

Média
Salarial

13.352,80

160.233,64

3.338,20

77,07

1º Quartil

8.268,73

99.224,79

2.067,18

47,72

Salário
Mediana

15.157,17

181.886,04

3.789,29

87,48

3º Quartil

17.029,23

204.350,80

4.257,31

98,29

Teto
Salarial

22.329,24

267.950,89

5.582,31

128,88



Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e
dissídios coletivos com menções ao cargo de Médico da Estratégia de Saúde
da Família negociados por sindicatos e registrados no MTE;



Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de
profissionais no cargo de Médico da Estratégia de Saúde da Família da
amostragem. Cálculo de média aritmética simples;
1° Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e
obtém a média salarial entre eles;
Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da
amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários
informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;
3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média
salarial entre eles;







Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se
ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Demanda no mercado de trabalho para Medicina

Médico da Estratégia de Saúde da Família é um cargo que está com altíssima
demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
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No comparativo entre os meses de Outubro de 2020 e Setembro de 2021, tivemos
um aumento de 10.16% nas contratações formais com carteira assinada em regime
integral de trabalho.
TABELA DE SALÁRIOS MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NAS
PRINCIPAIS CIDADES
Piso
Salarial

Média
Salarial

Teto
Salarial

36

13.671,09

14.978,92

22.636,59

83,42

1.045

Rio
de
Janeiro, RJ
31

10.395,35

11.389,81

17.212,62

73,35

652

Porto Alegre,
RS
34

12.105,31

13.263,34

20.043,96

77,04

267

29

9.162,35

10.038,85

15.171,01

68,08

59

39

13.126,08

14.381,77

21.734,16

73,55

56

Cidade
São
SP

Jornada

Salário/Hora Total

Paulo,

Canoas, RS
Uberlândia,
MG

A análise da área de abrangência para a região de Araxá mais próxima da realidade do
município, é Uberlândia. O cargo de Médico da Estratégia de Saúde da Família CBO
2251-42 trabalhando em Uberlândia, tem um perfil profissional médio de um trabalhador
com 25 anos, formação superior em Medicina, do sexo feminino que trabalha 40h por
semana em empresas que atuam no segmento de Atividades de apoio à gestão de saúde.
Esses dados são de acordo com pesquisa do a dados oficiais divulgados do Novo
CAGED, eSocial e Empregador Web pela Secretaria da Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia (antigo MTE) com uma mostragem de 56 salários de
profissionais admitidos e desligados oficialmente pelas empresas.

Tabela de salários do cargo por estado
UF
São Paulo

Jornada
36

Piso
Salarial

Média
Salarial

Teto
Salarial

13.553,02

14.849,55

22.441,08

Salário/Hora Total
82,38

1.166
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Tabela de salários do cargo por estado
Piso
Salarial

Média
Salarial

Teto
Salarial

31

10.388,85

11.382,68

17.201,85

73,40

655

Rio
Grande
do Sul
34

11.629,78

12.742,33

19.256,59

75,63

338

38

11.792,69

12.920,82

19.526,33

68,45

122

40

11.824,86

12.956,07

19.579,59

64,96

108

UF
Rio
Janeiro

Jornada
de

Minas Gerais
Santa
Catarina

Salário/Hora Total

Um termômetro fiel para sabermos os setores da economia com maior demanda nas
contratações de profissionais para a ocupação e os salários pagos em média em cada
setor é o CAGED. CAGED conforme documento anexo a este é sistema de Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que pertence ao Ministério da
Economia (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Essa é uma estatística muito importante para um Médico da Estratégia de Saúde da
Família que busca uma recolocação no mercado de trabalho ou a primeira oportunidade
de trabalho.
Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de
cadastro de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
junto a Receita Federal.
No filtro são excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial de trabalho
como horistas ou intermitentes.
TABELA DE SALÁRIOS POR TIPO DE EMPRESA
Segmento da Empresa

Jornada

Piso
Salarial

Média
Salarial

Teto
Salarial

Salário/Hora

Total

Atividades de atenção ambulatorial

30

10.859,79 11.898,67 17.981,63 78,04

838

Atividades de atendimento hospitalar

36

13.287,62 14.558,76 22.001,64 80,18

460

Outras atividades de atenção à saúde
40
humana

14.518,07 15.906,92 24.039,01 79,53

334

Administração pública em geral

11.284,45 12.363,96 18.684,79 64,02

229

39
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TABELA DE SALÁRIOS POR TIPO DE EMPRESA
Segmento da Empresa

Jornada

Piso
Salarial

Média
Salarial

Teto
Salarial

Salário/Hora

Total

Atividades de associações de defesa de
33
direitos sociais

11.131,06 12.195,90 18.430,81 73,47

197

Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames 33
complementares

12.394,00 13.579,66 20.521,99 81,38

163

Atividades de apoio à gestão de saúde

38

13.402,69 14.684,84 22.192,17 77,96

134

Atividades de assistência a deficientes
físicos,
imunodeprimidos
e 39
convalescentes

15.038,85 16.477,51 24.901,31 83,58

35

Atividade médica ambulatorial restrita a
34
consultas

13.002,55 14.246,42 21.529,61 83,60

24

Atividades de atendimento em prontosocorro e unidades hospitalares para 33
atendimento a urgências

11.716,44 12.837,27 19.400,07 78,14

7

QUANTO GANHAM PROFISSIONAIS DE MEDICINA POR JORNADA DE TRABALHO

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 2.462 (dois mil e
quatrocentos e sessenta e dois) profissionais admitidos e desligados. A relação abrange
somente Médico da Estratégia de Saúde da Família em regime integral de trabalho,
indicando salário por hora do profissional.

CÁLCULO DE ACORDO COM A CARGA HORÁRIA MENSAL E SALÁRIO
Total
1.718
616
43
28
9
3

Jornada
40
20
44
30
18
34

Ref.
200
100
220
150
90
170

Salário Mensal
15.455,51
7.900,26
12.562,35
10.555,65
7.616,26
14.552,10

Salário Hora
77,28
79,00
57,10
70,37
84,63
85,60

SALÁRIOS AO LONGO DA CARREIRA DE MEDICINA POR PORTE DA EMPRESA E
NÍVEL PROFISSIONAL
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Um Médico da Estratégia de Saúde da Família Júnior ganha em média R$ 13.055,03
(treze mil, cinquenta e cinco reais e três centavos), o nível pleno recebe cerca de R$
14.768,25 (quatorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco
centavos), já o Sênior tem uma média salarial de R$ 17.740,06 (dezessete mil,
setecentos e quarenta reais e seis centavos) mensais de acordo com pesquisa junto
aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.
SALÁRIO POR PORTE DA EMPRESA
Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Médico da
Estratégia de Saúde da Família de acordo com o porte da empresa. Os segmentos são:
MEI - Micro Empreendedor Individual, micro empresa, pequena empresa, média
empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:






MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
Micro: até 19 funcionários;
Pequena: 20 a 99 funcionários;
Média: 100 a 499 funcionários;
Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional
Aqui buscamos listar a remuneração do cargo de Médico da Estratégia de Saúde da
Família de acordo com o nível de experiência do profissional na empresa até sua
demissão. Veja como é feita a listagem:




*Médico da Estratégia de Saúde da Família Júnior: até 4 anos;
*Médico da Estratégia de Saúde da Família Pleno: de 4 a 6 anos;
*Médico da Estratégia de Saúde da Família Sênior: acima de 6 anos na
empresa até sua demissão;

Metodologia: Salários de 1.082 profissionais demitidos pelas empresas.
Porte da Empresa

Júnior

Pleno

Sênior

Micro
13.295,71
14.152,32
15.638,22
Pequenas
12.187,58
13.044,19
14.530,10
Médias
12.942,93
13.799,53
15.285,44
Grandes Empresas
13.284,29
14.140,89
15.626,80
*Os salários de Médico da Estratégia de Saúde da Família Júnior, Pleno e Sênior são
referentes somente ao histórico do Médico da Estratégia de Saúde da Família naquela
empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida profissional
completa no cargo, por isso o salário de um Médico da Estratégia de Saúde da Família
pleno pode ser maior que um sênior por exemplo. Geralmente quando a amostragem de
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Metodologia: Salários de 1.082 profissionais demitidos pelas empresas.
Porte da Empresa

Júnior

Pleno

Sênior

salários na pesquisa é maior isso tende a se estabilizar estatisticamente.

Piso salarial Médico da Estratégia de Saúde da Família 2021
De acordo com negociações coletivas registradas, o valor médio do piso salarial
2021 para o cargo de Médico da Estratégia de Saúde da Família em todo o Brasil é de
R$ 12.186,96 (doze mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) para uma
jornada de trabalho de 35 (trinta e cinco) horas por semana.

O valor do salário base, bem como o percentual de reajuste salarial 2021 é
homologado por acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Médicos clínicos pelo
sindicato.

O valor do piso salarial mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo
retirada de acordos coletivos de todo Brasil que foram registradas no MTE, calculado
em conjunto com o salário em locais com maior número de contratações para chegar ao
valor final.

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do salário base da
categoria para o cargo CBO 2251-42.

Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de
contratações de profissionais em locais que não haja sindicatos regionais para
negociações salariais com sindicatos patronais.
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EVOLUÇÃO SALARIAL DO MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA AO
LONGO DO TEMPO
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LEVANTAMENTO SALARIAL POR GRAU DE INSTRUÇÃO
Neste filtro com níveis de escolaridade, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o
grau de instrução do funcionário e o salário base de Médico da Estratégia de Saúde
da Família com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Segue o
gráfico:

No município de Araxá foi adotado a média salário embasado no valor pago por hora da
região, na experiência do profissional e seu rendimento:
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Para o Item 69972: MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA A ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP) COM 40
HORAS SEMANAIS o Município de Araxá adotou o valor de R$ 14.020,93 (quatorze mil
e vinte reais e noventa e três centavos) + 25 % de produtividade conforme metas e
exigências contidas neste Termo de Referência, extraído da Tabela acima do Novo
CAGED, eSocial e Empregador Web.
Para o Item 69.977: MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DE 20 HORAS SEMANAIS o Município de Araxá adotou o valor de
R$ 7.010,46 (sete mil e dez reais e quarenta e seis centavos) + 25 % de produtividade
conforme metas e exigências contidas neste Termo de Referência, extraído da Tabela
acima do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web. O valor da remuneração do
médico de carga horária de 20 horas foi feita a proporção com remuneração do médico
generalista de 40 horas.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS, QUANTIDADE, ESTIMATIVA DE
PREÇOS E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A
DESPESA:
4.1. A descrição/especificação técnica dos serviços, quantidade, preço unitário e total,
estão indicados na tabela abaixo:

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Item
1

Código
69972

3

71529

2

69977

Descrição
MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA A
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP) COM 40 HORAS
SEMANAIS - PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃOEM
MEDICINA E COM REGISTRO NO ÓRGÃO
COMPETENTE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DAMEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA, EXAME
FÍSICO, DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO DOS
PACIENTES E EXECUÇÃO DE QUALQUER OUTRA
ATIVIDADE QUE, POR SUA NATUREZA, ESTEJA
INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
PERTINENTES AO CARGO E ÁREA DA REDE DO PSF
E DAATENÇÃO BÁSICA
PRODUTIVIDADE DE 25% PARA OS MÉDICOS
CLINICO GERAL/GENERALISTA PARA A ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA (EAP)

UND
SV

QTD
312

Valor Unitário
R$ 14.020,930

Valor Total
R$ 4.374.530,160

SV

312

R$ 3.505,233

R$ 1.093.632,696

MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 20 HORAS
SEMANAIS - PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM
MEDICINA E COM REGISTRO NO ÓRGÃO
COMPETENTEPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA
MEDICINA PREVENTIVAECURATIVA, EXAME FÍSICO,
DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO DOS
PACIENTES E EXECUÇÃODEQUALQUER OUTRA
ATIVIDADE QUE,POR SUA NATUREZA, ESTEJA
INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
PERTINENTES AO CARGO

SV

60

R$ 7.010,460

R$ 420.627,600
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4

71643

PRODUTIVIDADE DE 25% PARA OS MÉDICOS
CLINICO GERAL/GENERALISTA PARA A UNIDADE
BASICA DE SAUDE- UBS

SV

60

TOTAL GERAL

R$ 1.752,615

R$ 105.156,900

R$ 5.993.947,356

OBSERVAÇÃO: As licitantes deverão considerar que receberão a remuneração
referente a produtividade somente se atingirem as metas elencadas que forem
alcançadas conforme avaliação realizada pelo Coordenador conforme detalhado
no item 7 do Termo de Referência.

4.1.1. Conclui-se então que o valor global do processo é de R$ 5.993.947,35 (cinco
milhões, novecentos e noventa e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e
trinta e cinco centavos).
4.1.2. Diante do exposto, o credenciamento ESF/eAB é para o profissional com
graduação em Medicina e com registro no órgão competente para a prestação de
serviços da medicina preventiva e curativa pela demanda espontânea e/ou
programada, exame físico, diagnóstico, acompanhamento dos pacientes, em todos os
ciclos de vida (criança, adolescente, adulto e idoso), com realização de
puericultura, pré-natal, visitas domiciliares, grupos operacionais, atividades
educativas, capacitação/reunião de equipe, apoio em Unidades Sentinelas COVID19 (conforme escala realizada pela secretaria municipal de saúde, se necessário) e
execução de qualquer outra atividade definida pela coordenação local e/ou
municipal que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes
ao cargo, para atuar obedecendo a carga horária de 40(quarenta) horas, de acordo
com as especificações deste Termo de Referência, acrescido de 25% de gratificação por
produtividade e desempenho, na forma definida neste instrumento.
4.1.3. Diante do exposto, o credenciamento UBS é para o profissional com graduação
em Medicina e com registro no órgão competente para a prestação de serviços da
medicina preventiva e curativa pela demanda espontânea e/ou programada, exame
físico, diagnóstico, acompanhamento dos pacientes, em todos os ciclos de vida
(criança, adolescente, adulto e idoso), com realização de visitas domiciliares
quando
necessário,
grupos
operacionais,
atividades
educativas,
capacitação/reunião de equipe e execução de qualquer outra atividade definida
pela coordenação local e/ou municipal que, por sua natureza, esteja inserida no
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo, para atuar obedecendo à carga horária de
20(vinte) horas, de acordo com as especificações deste edital, acrescido de 25% de
gratificação por produtividade e desempenho, na forma definida neste instrumento.
4.2. ATRIBUIÇÕES DOS MÉDICOS GENERALISTAS:
4.2.1. São atribuições comuns a todos os profissionais da equipe da Atenção Básica,
conforme Portaria 2436, de 21 e setembro de 2017:
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I. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
II. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias
e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as
informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do
território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
III. Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito
da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações
que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida
socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).
IV. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população
local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e
terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e
ampliados da AB;
V. Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio
da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de
doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da
realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando
diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares;
VI. Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado,
realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de
cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o
estabelecimento do vínculo;
VII. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo
no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de
cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado;
VIII. Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais,
visando propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença
individual, das coletividades e da própria comunidade;
IX. Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado
mesmo quando necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de
saúde;
X. Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações
de saúde na AB, visando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e
epidemiológica, e à avaliação dos serviços de saúde;
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XI. Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica,
participando da definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e
implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação
desses fluxos;
XII. Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento
desnecessário, com base nos processos de regulação locais (referência e
contrarreferência), ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e
acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes que atuam na atenção
básica;
XIII. Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes configurações
tecnológicas a integração por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de gestão,
para garantir a integralidade do cuidado;
XIV. Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos
e diminuir os eventos adversos;
XV. Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de
informação da Atenção Básica, conforme normativa vigente;
XVI. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem
como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e
ambientais de importância local, considerando essas ocorrências para o planejamento
de ações de prevenção, proteção e recuperação em saúde no território;
XVII. Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por
causas sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a
resolutividade e a longitudinalidade pelas equipes que atuam na AB;
XVIII. Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em
residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos, entre outros tipos de
moradia existentes em seu território, de acordo com o planejamento da equipe,
necessidades e prioridades estabelecidas;
XIX. Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde
controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades da vida
diária e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde;
XX. Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas,
profissionais de diferentes formações e até mesmo outros níveis de atenção, buscando
incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e matriciamento ao processo de
trabalho cotidiano para essa integração (realização de consulta compartilhada reservada
aos profissionais de nível superior, construção de Projeto Terapêutico Singular, trabalho
com grupos, entre outras estratégias, em consonância com as necessidades e
demandas da população);
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XXI. Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o
planejamento e avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos
dados disponíveis, visando a readequação constante do processo de trabalho;
XXII. Articular e participar das atividades de educação permanente e educação
continuada;
XXIII. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme
planejamento da equipe e utilizando abordagens adequadas às necessidades deste
público;
XXIV.Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS;
XIV. Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando
conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissionais de saúde e usuários,
viabilizando o controle social na gestão da Unidade Básica de Saúde;
XXV. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais;
XXVI. Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa
de acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros programas sociais
equivalentes, as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias;e
XXVII. Realizar outras ações e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas
pelo gestor local.

4.2.2. São atribuições do médico da equipe da Atenção Básica, conforme Portaria 2436,
de 21 e setembro de 2017:

I - Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;
II - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo
na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos,
diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas
pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as
disposições legais da profissão;
III - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que
possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
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IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando
fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano
terapêutico prescrito;
V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa;
VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS (Agente
Comunitário de Saúde) e ACE (Agente de Controle de Endemias) em conjunto com os
outros membros da equipe; e
VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação;
VIII - Cumprir escala estabelecida nas USF´s cadastradas no Programa Saúde na Hora,
que estabelece horário estendido nas ESF´s vinculadas a unidade, como forma de
ampliação do acesso à população, na modalidade de 60 horas semanais (7 às 19 horas)
pactuadas com o Governo Federal, bem como suas atualizações e/ou políticas
municipais.
IX - Executar integralmente as metas especificadas no Programa Previne Brasil e suas
atualizações, entre outros programas/metas do governo Estadual/Federal, metas
estabelecidas pela secretaria municipal de saúde do município e/ou outras metas
estabelecidas/atualizadas pela Secretaria de Estado ou Ministério da Saúde;
X - Atender em nível de atenção capaz de exercer a contenção da transmissibilidade do
coronavírus (COVID-19), reduzindo a ida de pessoas com sintomas leves aos serviços
de urgências ou hospitais, identificando precocemente casos graves, e realizando o
adequado manejo das pessoas com síndrome gripal;
4.2.3. São atribuições específicas a serem executadas pelos profissionais médicos
generalistas, que atuam na Unidade Básica de Saúde:
I - Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;
II - Realizar atendimento de queixas gerais por demanda espontânea dentro do
cumprimento da carga horária em todos os ciclos de vida;
III - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo
na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos,
diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas
pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as
disposições legais da profissão;
IV - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que
possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
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V - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando
fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano
terapêutico prescrito;
VI - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa;
VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação;
VIII - Executar as ações de assistência integral (Promoção e proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) em
todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;
IX - Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção
na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS
2001;
X - Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;
XI - Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a
continuidade do tratamento nas unidades, por meio de um sistema de acompanhamento
e referência e contra-referência.
4.2.4. Como Requisitos Gerais, o profissional deverá em sua atuação demonstrar:
1. Equilíbrio emocional e autocontrole;
2. Disposição para cumprir ações orientadas;
3. Capacidade física e mental para a atividade;
4. Iniciativa e facilidade de comunicação;
5. Destreza manual e física para trabalhar em unidades móveis (Ambulâncias em
acompanhamento de pacientes aos locais de referência);
6. Capacidade de trabalhar em equipe.
4.2.5. O credenciamento por parte dos interessados pressupõe o aceite das condições
aqui estabelecidas.
4.2.6. Os serviços contratados serão realizados sem exclusividade, cabendo à
Secretaria Municipal de Saúde, segundo critérios de oportunidade e conveniência,
de acordo com sua estratégia de atuação, decidir e definir sobre o local de
atendimento, horários e demais condições.
5. Qualificação técnica:
Pessoa Jurídica:
a.1) Prova de possuir em seu quadro, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de
Capacidade Técnica para execução dos serviços, objeto desta licitação. A comprovação
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que o(s) responsável(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro da empresa, será feita através
da apresentação de 01 (um) dos documentos relacionados a seguir:
 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
 Contrato de Prestação de Serviços, em vigor.
 Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em
vigor, devidamente registrado no órgão competente.
a.2) Cópia do Diploma de Médico do profissional indicado na letra “a.1” acima
devidamente registrado no órgão ou entidade competente;
a.3) Cópia do comprovante de Registro do(a) empresa(a) e do médico indicado na letra
“a.2” acima no Conselho Regional de Medicina-CRM;
a.4) Cópia do Certificado de Regularidade do(a) interessado(a) e do médico indicado na
alínea anterior, junto ao Conselho Regional de Medicina-CRM.
Pessoa Física:
b.1) Cópia do Diploma de Médico do profissional devidamente registrado no órgão ou
entidade competente;
b.2) Cópia do comprovante de Registro do médico indicado na letra “b.1” acima no
Conselho Regional de Medicina-CRM;
b.3) Cópia do Certificado de Regularidade do médico indicado na alínea anterior, junto
ao Conselho Regional de Medicina-CRM.
5.1.O desembolso se fará mediante rubrica das seguintes dotações orçamentárias:
02.14.02.10.301.0401.2.0128.3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA FÍSICA – Ficha – 819 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS DE
IMP. E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMP – SAÚDE – RECURSO MUNICIPAL –
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.14.02.10.301.0401.2.0128.3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA – Ficha – 820 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS
DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP. – SAÚDE – RECURSO MUNICIPAL –
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.14.02.10.301.0401.2.0125.3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA FÍSICA – Ficha: 783 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS DE
IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAÚDE – RECURSO – MUNICIPAL – MANUTENÇÃO
OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA SAÚDE
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02.14.02.10.301.0401.2.0125.3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA – Ficha – 784 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS
DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP. – SAÚDE – RECURSO MUNICIPAL –
MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA SAÚDE
6. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será realizado conforme registro em folha de ponto e planilha de
monitoramento realizada e validada pelos fiscais de contrato (Coordenador local e
Referências da Atenção Primária/Secretaria Municipal de Saúde).
6.2. Após avaliação dos referidos documentos dos prestadores a Secretaria Municipal de
Saúde de Araxá/MG, irá confeccionar relatórios para emissão de Nota Fiscal.
6.3. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia após a
liquidação da Nota Fiscal, de acordo com os serviços prestados, após verificação da
Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, mediante a execução do serviço prestado.
6.4. A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela(o) CONTRATADA(O) deverá conter, em local de
fácil visualização, a indicação do nº do processo e da Ordem de Fornecimento, a fim
de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento
fiscal para pagamento.
6.4.1. A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo
com o Inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, em
nome da Prefeitura Municipal de Araxá - MG.
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.
6.6. O valor do contrato é estimado e definido de acordo com a execução do objeto
contratado realizado pela Credenciada, estando incluídos nos mesmos todas as demais
despesas e custos, diretos e indiretos.
6.7.O valor total do contrato e o valor mensal a ser pago serão distribuídos de acordo
com a avaliação em termos da gratificação, mencionada neste edital, entre as
Credenciadas que serão remuneradas de acordo com a execução dos serviços
autorizadas para cada uma delas.
7. DETALHAMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO E DA PRODUTIVIDADE
7.1. O pagamento do item 69.972 será conforme folha de ponto, com assinatura do
médico nas 40 (quarenta) horas semanais, assinatura da Coordenadora da respectiva
unidade onde o profissional está lotado, correspondente a carga horária do item
credenciado, no valor do salário de R$14.020,93 (quatorze mil e vinte reais e noventa e
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três centavos), sendo validada pelo fiscal do contrato por meio de uma planilha
consolidada dos dados.
7.2. O pagamento do item 69.977 será conforme folha de ponto com assinatura do
médico nas 20 (vinte) horas semanais, assinatura da Coordenadora da respectiva
unidade onde o profissional está lotado, correspondente a carga horária do item
credenciado, no valor de R$7.010,46 (sete mil e dez reais e quarenta e seis centavos),
sendo validada pelo fiscal do contrato por meio de uma planilha consolidada dos dados.

7.3. O pagamento do item 71.643 relacionado ao item 69.977 será no valor máximo de
25% (vinte e cinco por cento) relacionado ao valor de R$ 7.010,46 (20 horas) acrescido
de produtividade de R$ 1.752,61 (mil setecentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e
um centavos).
7.4. O pagamento do item 71.529 relacionado ao item 69.972 será no valor máximo de
25% (vinte e cinco por cento) relacionado ao valor de R$ 14.020,93 (40 horas) acrescido
de produtividade de R$ 3.505,23 (três mil e quinhentos e cinco reais e vinte e três
centavos), conforme critérios mencionados abaixo:
7.4.1. 10% (dez por cento) de produtividade por cumprimento dos critérios abaixo, com
registro adotado pela Prefeitura:
I – Não faltar ao trabalho por 02 (dois) dias ou mais, consecutivos ou intercalados no
mês de referência;
II – Não afastar-se do serviço municipal por mais de 03 (três) dias, intercalados ou
consecutivos, em decorrência de licenças ou atestados médicos no mês de referência.
III - Cumprimento integral dos horários pré-estabelecidos na escala de atendimento das
USF´s, ESF´s, eAB´s e UBS´s.
7.4.1.a. Para pontuação e pagamento deste item 7.4.1. a coordenadora da unidade onde
o profissional médico está lotado deverá atestar que o mesmo cumpriu integralmente a
escala e horários de atendimento não apresentando as faltas mencionadas no item I e II
relatados acima.
7.4.2. 15% (quinze por cento) de produtividade conforme segue abaixo:
7.4.2.1. ESF: Cumprimento das Metas do Programa Previne Brasil e/ou outro
programa de metas do governo Estadual/Federal, entre outras estabelecidas pela
coordenação local e/ou Secretaria Municipal de Saúde, atestados por produção
digitados no eSUS/PEC, pela coordenação/gerência. Algumas metas previamente
estabelecidas para cumprimento de indicadores são:
I. Atendimento Individual em todos os ciclos de vida (2 Consultas/Habitante/Ano),
distribuídos conforme necessidade local entre atendimentos de livre demanda, agenda
programada e urgência. Sendo que, conforme consta na PNAB (2017) a equipe deve
atender todos as pessoas que chegarem na ESF´s, USF´s ou UBS´s, mesmo não
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sendo da área de abrangência, conforme agenda definida pela coordenação local, com
direcionamento adequado, se necessário;
II. Acompanhamento da Saúde da Criança com realização de puericultura e/ou
atendimento de queixas;
III. Acompanhamento durante a Gestação e Puerpério;
IV. Acompanhamento da Saúde da Mulher (Coleta de Citopatológico, Solicitação de
Mamografia, dentre outros);
V. Acompanhamento da Saúde do Adulto, condições crônicas e agudas (Hipertensão,
Diabético, Tuberculose, Hanseníase, Saúde Mental, dentre outros);
VI. Acompanhamento da Saúde do Idoso;
VII. Realização de capacitações de equipe;
VIII. Realização/participação de reuniões de equipe;
IX. Realização de atividades educativas/grupos operativos direcionados à população;
X. Atendimentos domiciliares, conforme agenda programada estabelecida ou de acordo
com avaliação da equipe / demanda dos usuários;
XI. Atendimentos realizados/digitados de acordo com o sistema estabelecido pela
secretaria municipal de saúde.
XII. Entre outras metas que poderão ser acrescidas de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais.
7.4.2.1.a) Abaixo segue Planilha de monitoramento dos indicadores do profissional
médico – ESF´s, que deverá ser preenchido pelo profissional médico com conferência
pela Coordenadora da Equipe e pelos fiscais de contrato da Secretaria Municipal de
Saúde.
Mês vigente
Indicador

Meta Est.
SMS

Meta do
Profissional
Mensal (nº
absoluto)

Meta Atingida
Total Atingido
(nº absoluto)

% Alcançada

Atendimento Individual (2 Cons/Hab/Ano) – Mínimo de 16
Atendimentos por período / 8 horas diárias

100%

100%

Atendimento realizado para o usuário no mesmo dia que busca
o serviço - Livre Demanda

50%

100%

Atendimento programado / Cuidado continuado / Receita /
Retorno

50%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 0-1 ano mensalmente) Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 1-2 anos
trimestralmente) - Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 2-5 anos anualmente) –
ESF

100%

100%

Atendimento de Gestante / Pré-Natal (no mínimo todas de 1ª
consulta)

100%

100%

Coleta de Citopatológico (mulheres 25-64 anos)

50%

100%

Mamografia - Atendimento e solicitação (mulheres 50-69 anos)

50%

100%

Atendimento Hipertenso com aferição de PA - Total de
hipertenso aferindo PA de 6/6 meses

100%

100%
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Atendimento Diabético com solicitação de hemoglobina glicada
– Anual

100%

100%

Avaliação do Pé do Diabético - Anual

100%

100%

Atendimento Tuberculose - Mensal

100%

100%

Atendimento Hanseníase - Mensal

100%

100%

Atendimento Idoso (Risco Alto) - Anual

100%

100%

Atendimento Saúde Mental - Anual

50%

100%

Atividade Educativa pelo menos 1 de acordo com o calendário
de promoção a saúde

100%

100%

Atividade Educativa Grupo Operativo de gestante, ou idoso, ou
HAS /DM, ou crianças - 1 no mês

100%

100%

Visita Domiciliar (mínino 6 visitas por semana)

100%

100%

Produção Digitada dentro do mês vigente (no Governa lançar
todos os atendimentos realizados)

100%

100%

Capacitação Equipe (pelo menos 1 no mês) de acordo com o
calendário estabelecido

100%

100%

Média do Mês

0-100%

Porcentagem alcançada

Obs: Planilha poderá ser atualizada/alterada conforme coordenação local.

7.4.2.1.b) Abaixo segue orientações quanto ao cálculo dos valores da planilha acima
mencionada:
A) Calcula-se a meta mensal do profissional por meio da quantidade de indivíduos e
grupos prioritários cadastrados, encontrando-se o número absoluto por meio da
porcentagem da meta estabelecida pela SMS;
B) O total atingido é pela quantidade de atendimentos/procedimentos realizados no
mês, verificados pelo Indicador Monitorado pela Atenção Básica (IMAB diário) e
conferido por meio de sistema de informação da atenção primária de saúde. O IMAB
diário consta em anexo no processo licitatório, no qual contém outros indicadores que
são solicitados pela coordenação da atenção primária de saúde e deverão ser
preenchidos pelo profissional médico.
C) Calcula-se a porcentagem alcançada pela regra de três, onde a meta mensal do
profissional equivale a 100% (cem por cento) e o total atingido equivale a X.
7.4.2.1.c Após aplicação dos valores absolutos na tabela mencionada acima, obtém-se
o valor em percentual das metas atingidas e aplica-se o valor da produtividade de 15%
(quinze por cento) conforme quadro relacionado abaixo:
PERCENTUAL DE METAS
CUMPRIDAS
85 - 100%

PERCENTUAL ATINGIDO

VALORES

15% DE PRODUTIVIDADE

R$ 2.103,14

70 - 84%

10% DE PRODUTIVIDADE

R$ 1.402,09
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55 – 69%

5% DE PRODUTIVIDADE

R$ 701,05

ABAIXO DE 54%

0% DE PRODUTIVIDADE

R$0,00

7.4.2.2 eAB: Cumprimento das metas estabelecidas pela coordenação local e/ou
Secretaria Municipal de Saúde, atestados por produção digitados no eSUS/PEC, pela
coordenação/gerência. Algumas metas previamente estabelecidas para cumprimento de
indicadores são:
I. Atendimento individual de todos os indivíduos acolhidos e encaminhados pela
enfermagem em todos os ciclos de vida, com abertura de agenda profissional;
II. Acompanhamento da Saúde da Criança com realização de puericultura e/ou
atendimento de queixas;
III. Acompanhamento durante a Gestação e Puerpério;
IV. Acompanhamento da Saúde da Mulher (Coleta de Citopatológico, Solicitação de
Mamografia, dentre outros);
V. Acompanhamento da Saúde do Adulto, condições crônicas e agudas (Hipertensão,
Diabético, Tuberculose, Hanseníase, Saúde Mental, dentre outros);
VI. Acompanhamento da Saúde do Idoso;
VII. Realização de capacitações de equipe;
VIII. Realização/participação de reuniões de equipe;
IX. Realização de atividades educativas/grupos operativos direcionados à população;
X. Atendimentos domiciliares, conforme agenda programada estabelecida ou de acordo
com avaliação da equipe / demanda dos usuários;
XI. Atendimentos realizados/digitados de acordo com o sistema estabelecido pela
secretaria municipal de saúde.
XII. Entre outras metas que poderão ser acrescidas de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais.
7.4.2.2.a Abaixo segue Planilha de monitoramento dos indicadores do profissional
médico – eAB´s, que deverá ser preenchido pelo profissional médico com conferência
pela Coordenadora da Equipe e pelos fiscais de contrato da Secretaria Municipal de
Saúde.

Mês vigente
Indicador

Meta Est.
SMS

Meta do
Profissional
Mensal
(nº absoluto)

Meta Atingida
Total Atingido
(nº absoluto)

% Alcançada

Atendimento Individual– Mínimo de 16 Atendimentos por
período / 8 horas diárias

100%

100%

Atendimento realizado para o usuário no mesmo dia que
busca o serviço - Livre Demanda

50%

100%

Atendimento programado / Cuidado continuado / Receita /
Retorno

50%

100%
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Atendimento de Puericultura (Crianças 0-1 ano
mensalmente) - Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 1-2 anos
trimestralmente) - Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 2-5 anos
anualmente) – ESF

100%

100%

Atendimento de Gestante / Pré-Natal (no mínimo todas de
1ª consulta)

100%

100%

Coleta de Citopatológico (mulheres 25-64 anos)

50%

100%

Mamografia - Atendimento e solicitação (mulheres 50-69
anos)

50%

100%

Atendimento Hipertenso com aferição de PA - Total de
hipertenso aferindo PA de 6/6 meses

100%

100%

Atendimento Diabético com solicitação de hemoglobina
glicada – Anual

100%

100%

Avaliação do Pé do Diabético - Anual

100%

100%

Atendimento Tuberculose - Mensal

100%

100%

Atendimento Hanseníase - Mensal

100%

100%

Atendimento Idoso (Risco Alto) - Anual

100%

100%

Atendimento Saúde Mental - Anual

50%

100%

Atividade Educativa pelo menos 1 de acordo com o
calendário de promoção a saúde

100%

100%

Atividade Educativa Grupo Operativo de gestante, ou idoso,
ou HAS /DM, ou crianças - 1 no mês

100%

100%

Visita Domiciliar (mínino 6 visitas por semana)

100%

100%

Produção Digitada dentro do mês vigente (no Governa
lançar todos os atendimentos realizados)

100%

100%

Capacitação Equipe (pelo menos 1 no mês) de acordo com
o calendário estabelecido

100%

100%

Média do Mês

0-100%

Porcentagem alcançada

Obs: Planilha poderá ser atualizada/alterada conforme coordenação local.

7.4.2.2.b) Abaixo segue orientações quanto ao cálculo dos valores da planilha acima
mencionada:
A) Calcula-se a meta mensal do profissional, pela abertura de agenda profissional
semanal e pelas metas pré-definidas pela coordenação da atenção primária, conforme
constam na planilha.
B) O total atingido é pela quantidade de atendimentos/procedimentos realizados no
mês, verificados pelo Indicador Monitorado pela Atenção Básica (IMAB diário) e
conferido por meio de sistema de informação da atenção primária de saúde. O IMAB
diário consta em anexo no processo licitatório, no qual contém outros indicadores que
são solicitados pela coordenação da atenção primária de saúde e deverão ser
preenchidos pelo profissional médico..
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C) Calcula-se a porcentagem alcançada pela regra de três, onde a meta mensal do
profissional equivale a 100% (cem por cento) e o total atingido equivale a X.
7.4.2.2.c) Após aplicação dos valores absolutos na tabela mencionada acima, obtém-se
o valor em percentual das metas atingidas e aplica-se o valor da produtividade de 15%
conforme quadro relacionado abaixo:

PERCENTUAL DE METAS
CUMPRIDAS
85 - 100%

PERCENTUAL ATINGIDO

VALORES

15% DE PRODUTIVIDADE

R$ 2.103,14

70 - 84%

10% DE PRODUTIVIDADE

R$ 1.402,09

55 – 69%

5% DE PRODUTIVIDADE

R$ 701,05

ABAIXO DE 54%

0% DE PRODUTIVIDADE

R$0,00

7.4.2.3. UBS: Cumprimento das metas estabelecidas pela coordenação local/gerência
e/ou Secretaria Municipal de Saúde, atestados por produção digitados no eSUS/PEC.
Algumas metas previamente estabelecidas para cumprimento de indicadores são:
I. Atendimento individual de todos os indivíduos acolhidos e encaminhados pela
enfermagem em todos os ciclos de vida/ condições de saúde, com abertura de agenda
profissional;
II. Realização de capacitações de equipe;
III. Realização/participação de reuniões de equipe;
IV. Realização de atividades educativas/grupos operativos direcionados à população;
V. Atendimentos realizados/digitados de acordo com o sistema estabelecido pela
secretaria municipal de saúde.
VI. Entre outras metas que poderão ser acrescidas de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais.
7.4.2.3.a) Abaixo segue Planilha de monitoramento dos indicadores do profissional
médico – UBS´s, que deverá ser preenchido pelo profissional médico com conferência
pela coordenadora da equipe e pelos fiscais de contrato da secretaria municipal de
saúde.
Mês vigente

Indicador

Atendimento individual de todos os indivíduos
acolhidos e encaminhados pela enfermagem em
todos os ciclos de vida/ condições de saúde, com
abertura de agenda profissional

Meta Est.
SMS

100%

Meta do
Profissional
Mensal
(nº absoluto)

Meta Atingida
Total
Atingido
(nº absoluto)

%
Alcançada

100%
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Atividade Educativa (pelo menos uma no mês)

100%

100%

Reunião de equipe (pelo menos uma no mês)

100%

100%

Capacitação Equipe (pelo menos 1 no mês)

100%

100%

Produção Digitada dentro do mês vigente

100%

100%

Média do Mês

0-100%

Porcentagem alcançada

Obs: Planilha poderá ser atualizada/alterada conforme coordenação local.

7.4.2.3.b) Abaixo segue orientações quanto ao cálculo dos valores da planilha acima
mencionada:
A) Calcula-se a meta mensal do profissional, pela abertura de agenda profissional
semanal e pelas metas pré-definidas pela coordenação da atenção primária, conforme
constam na planilha.
B) O total atingido é pela quantidade de atendimentos/procedimentos realizados no
mês, verificados pelo Indicador Monitorado pela Atenção Primária (IMAB diário) e
conferido por meio de sistema de informação da atenção primária de saúde. O IMAB
diário consta em anexo 2, no qual deverá ser preenchido pelo profissional médico.
C) Calcula-se a porcentagem alcançada pela regra de três, onde a meta mensal do
profissional equivale a 100% (cem por cento) e o total atingido equivale a X.
7.4.2.3.b) Após aplicação dos valores absolutos na tabela mencionada acima, obtém-se
o valor em percentual das metas atingidas e aplica-se o valor da produtividade de
15%(quinze por cento) conforme quadro relacionado abaixo:
PERCENTUAL DE METAS
CUMPRIDAS
85 - 100%

PERCENTUAL ATINGIDO

VALORES

15% DE PRODUTIVIDADE

R$ 1.051,57

70 - 84%

10% DE PRODUTIVIDADE

R$ 701,05

55 – 69%

5% DE PRODUTIVIDADE

R$ 350,52

ABAIXO DE 54%

0% DE PRODUTIVIDADE

R$0,00

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES
DO(A) CONTRATADA(O/CREDENCIADA(O):
8.1. Os contratos terão sua execução iniciada após a assinatura do termo de contrato,
devendo os trabalhos serem desenvolvidos na forma estabelecida neste Edital e seus
anexos, observadas também as regras pertinentes da Lei nº 8.666/93.
8.2. Dentro das normas em vigor, com as justificativas apresentadas pelo órgão ou
entidade contratante, os contratos decorrentes do credenciamento poderão receber
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termo aditivo de prorrogação, desde que autorizado pelo órgão ou entidade interessada
na contratação, após o parecer da sua assessoria jurídica.
8.3. O prazo de execução do contrato é a partir da data de sua assinatura, vigorando
pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, devidamente justificado e
condicionado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, conforme prevê a Lei 8.666/93.
8.4. A prestação dos serviços, objeto do presente credenciamento serão prestados
pela(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O), de forma parcelada, conforme a
necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, a partir do
recebimento de solicitação expressa do mesmo.
8.5. O local de execução de serviços dos médicos generalistas será nas UBS’s,
USF’s e ESF’s.
8.6. Os serviços prestados obedecerão as normas do Conselho Federal de Medicina e
da Sociedade Brasileira de Medicina e todas as atribuições relatadas neste Termo de
Referência.
8.7. A(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá cumprir as atribuições descritas
neste Termo de Referência.
8.8. A(o) CONTRATADA(O)/CREDENClADA(O) deverá estar presente, conforme
horário estabelecido pelo Coordenador local das Unidades de Saúde.
8.9. A prestação dos serviços, objeto do presente credenciamento serão prestados
pela(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O), conforme a necessidade e solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá.
8.10. Os honorários/gratificação serão pagos conforme validação do Coordenador local
e Secretaria Municipal de Saúde.
8.11. Para prescrição de medicamentos o médico deve utilizar prioritariamente os
medicamentos da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Municipais
Essenciais) e RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).
8.12. Para solicitação de exames complementares o médico deverá obedecer aos
Protocolos Assistenciais definidos pela Regulação/Secretaria Municipal de Saúde.
8.13. As rotinas dos serviços devem ser obedecidas na integra e atentando para as
anotações completas no prontuário eletrônico e/ou físico.
8.14. Todo o processo estará sujeito à auditoria, sempre que necessário, para a
verificação da conformidade dos procedimentos com as especificações e condições
exigidas.
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8.15. Competirá a Secretaria Municipal de Saúde proceder ao recebimento da conclusão
dos serviços solicitados, para confecção de relatório visando a elaboração da nota fiscal.
8.16. Competirá a Secretaria de Saúde o acompanhamento dos saldos deste
credenciamento.
8.17. É facultado a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá rejeitar a prestação dos
serviços, objeto deste credenciamento, no todo ou em parte, desde que os serviços a
serem prestados estejam em desacordo com as especificações e condições exigidas
neste edital e Termo de Referência.
8.18. É de total responsabilidade da(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) o
preenchimento de toda documentação/prontuário eletrônico/sistema de informação que
será encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, para avaliação da gratificação
8.19.O profissional deverá obedecer os fluxos assistenciais e protocolo de solicitação de
exames complementares estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Araxá e
as rotinas e procedimentos operacionais padrão praticados pelos respectivos
prestadores.
8.20. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá colaborar com os demais
membros da equipe no desempenho das atividades, facilitando o processo de
integração, com vistas a atingir os objetivos de trabalhos propostos.
8.21. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) arcará com toda a responsabilidade e
eventuais danos causados a terceiro em decorrência da prestação dos serviços objeto
deste credenciamento.
8.22. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) realizará os serviços para os quais
for contratada sem cobrança de qualquer valor ao usuário do SUS.
8.23. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) comunicará, imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde de Araxá acerca da ocorrência de qualquer irregularidade
de que tenha conhecimento.
8.24. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá, quando solicitado atender
parte do corpo clínico do respectivo prestador credenciado pelo SUS.
8.25. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) e os médicos deverão preencher de
forma completa e correta todos os documentos/formulários para fins de faturamento da
atenção primária.
8.26. Ressalta-se que a carga horária contratada deve ser cumprida, de acordo com a
programação local/municipal e com registro de ponto conforme critérios adotados pela
Administração:
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1) 40(quarenta) horas, sendo 08 (oito) horas diárias, compreendida entre 7:00h. e
19:00h. para médicos generalista das Estratégias Saúde da Família e Equipes de
Atenção básica;
2) 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias, compreendida entre
7:00h. e 21:00h., de segunda a sexta-feira, respeitando os horários de funcionamento
das Unidades de Saúde.
9.SÃO AINDA OBRIGAÇÕES DA(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O):
9.1. Cumprir os compromissos, metas e demais condições especificadas neste contrato.
9.2. Manter, durante o período de vigência do credenciamento e do contrato de
prestação de serviço, todas as condições que ensejaram o Credenciamento, em
especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional.
9.3. Justificar ao órgão ou entidade contratante eventuais motivos de força maior que
impeçam a realização dos serviços, objeto do contrato, no mínimo com 30 (trinta) dias de
antecedência.
9.4. Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da
legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação da prestação de
serviço.
9.5. Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades do órgão ou entidade
contratante, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;
9.6. Manter as informações e dados do órgão ou entidade contratante em caráter de
absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgação
para terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a
contratante de todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do
relatório final ou do trabalho contratado. O descumprimento da obrigação prevista neste
inciso sujeitará o credenciado à sanção prevista na legislação vigente;
9.7. Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que devem
nortear as ações do contratado e a conduta de seus funcionários no exercício das
atividades previstas no contrato.
9.8. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários
e outros advindos deste contrato.
10. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
10.1. Caberá a CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes do presente
Termo de Referência, da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores.
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10.1.1. AS OBRIGAÇÕES COMUNS: Caberá às partes cumprir as obrigações e
responsabilidades constantes neste Contrato, bem como as estabelecidas na legislação
do SUS, nos diplomas federais e estaduais que o regem, tais como:
I – Pactuar mecanismos que assegurem o acesso às ações e serviços de saúde do
CONTRATADO de forma regulada;
II- Contribuir para a elaboração e implantação/implementação de protocolos
assistenciais, operacionais, administrativos e de encaminhamento de usuários entre os
estabelecimentos da RAS (Redes de Atenção à Saúde) para as ações e serviços de
saúde;
III – Realizar encaminhamentos/relatórios para referência e contra-referência dos
indivíduos atendidos;
V – Garantir acesso, atendimento e referenciamento entre pontos de atenção da RAS,
com a finalidade de assegurar a integralidade da assistência;
VI – Aprimorar atenção à saúde;
VII – Realizar ações de educação permanente dos trabalhadores, com auxílio à
qualificação de profissionais da RAS.
10.1.2. Realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada e
normas legais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes
do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE,
observando sempre as especificações do(s) serviço(s) a ser fornecido(s).
10.1.3. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do(s) serviço(s), não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.
10.1.4. Efetuar a prestação do(s) serviço(s) objeto(s) deste Contrato, dentro dos
parâmetros estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares
aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.
10.1.5. Efetuar a prestação do(s) serviços(s) de acordo com as especificações e demais
condições estipuladas neste Contrato.
10.1.6. Manter, durante todo o período de vigência do contrato objeto desta licitação 01
(um) preposto aceito pelo CONTRATANTE, para representação do fornecedor e sempre
que for necessário.
10.1.7. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas.
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10.1.8. Manter durante o prazo de validade do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
10.1.9. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas
decorrentes de danos seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos,
obrigando se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento
do presente processo licitatório.
10.1.10. Atender prontamente quaisquer exigências
CONTRATANTE inerente ao objeto desta licitação.

do

representante

do

10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
10.1.12. Manter, durante a execução do contrato, a qualidade dos serviços ofertados.
10.1.13. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
com elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
10.1.14. Cumprir os compromissos, metas e demais condições especificadas neste
contrato.
10.1.15. Garantir a assistência igualitária e integral, sem discriminação de qualquer
natureza aos usuários SUS, bem como a igualdade de acesso e qualidade do
atendimento nas ações e serviços prestados.
10.1.16. Desenvolver e manter programa de qualidade que abranja em especial a
humanização do atendimento, incorporando as diretrizes propostas pela PNAB (2017).
10.1.17. Submeter-se às regras de regulação do acesso instituída pela Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), conforme pactuação entre os gestores, disponibilizando a totalidade das ações e
serviços de saúde contratados.
10.1.18. Zelar pela alimentação correta e sistemática dos sistemas de informação e sua
utilização para monitoramento e avaliação das ações e serviços prestados.
10.1.19. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier a causar
ao SUS ou ao usuário encaminhado.
10.1.20. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier
causar à CONTRATANTE, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como
agente a CONTRATADA na pessoa de prepostos ou estranhos;
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10.1.21. A CONTRATADA será responsável por eventual cobrança indevida feita ao
paciente ou ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da
execução do instrumento proveniente deste CONTRATO.
10.1.22. A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao usuário,
aos órgãos do SUS e a Terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão,
voluntária ou não, praticados por seus profissionais ou prepostos.
10.1.23. Realizar ações de educação permanente em temáticas assistenciais e
gerenciais de maneira articulada com os demais pontos da Rede Atenção à Saúde;
10.1.24. Submeter-se ao controle do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e Auditoria
Municipal no âmbito do SUS, disponibilizando tempestivamente e na íntegra as
documentações e solicitações, quando da realização das ações do SNA, e assegurar à
Auditoria Setorial e aos órgãos de controle externo da Administração pública o pleno
acesso aos documentos originados em decorrência da aplicação do contrato.
10.1.25. Durante a prestação dos serviços, a CONTRATADA fica proibido:
I) Cobrar qualquer sobretaxa em relação aos honorários estabelecidos pelos itens do
contrato;
II) Cobrar quaisquer serviços, direta e indiretamente ao usuário ou responsável;
III) Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco;
IV) Solicitar qualquer tipo de doação.

11.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE/CREDENCIANTE
11.1.
Proporcionar
todas
as
condições
necessárias,
para
que
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) possa cumprir o estabelecido no contrato.

a(o)

11.2. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução
contratual,
que
venham
a
ser
solicitados
pelos
técnicos
da(o)
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O).
11.3. Efetuar pagamento dos serviços regularmente prestados conforme determinado no
presente instrumento.
11.4. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
prestação do(s) serviço(s) objeto deste Contrato.
11.5. Rescindir o contrato nos casos de descumprimento das obrigações contratuais
firmadas, impropriedade dos serviços prestados, observado o contraditório e ampla
defesa da(o) CONTRATADA.
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12. DA FISCALIZAÇÃO:
12.1. A prestação de serviços será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde,
incumbindo aos que o executam sua permanente atualização e adequação às
necessidades dos usuários.
12.2. RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO/ACOMPANHAMENTO:
Responsável pela Execução:
Fiscais Conferência de Frequência
Nome: Katia Aparecida dos Santos
CPF: 591.617.016-53
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Nome: Lidiane Valeria Lopes de Souza
CPF: 068.316.496-10
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Fiscais Conferência de Indicadores e Metas
Nome: Jaqueline Mota Martins
CPF: 065.989.266-96
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Nome: Natália Mirelle Amaral de Lima
CPF: 089.300.636-08
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Nome: Carla Aparecida Alves Constant
CPF: 069.579.366-78
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
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13.1. O prazo de execução do contrato é de 12 meses a partir da data da assinatura
do contrato.
13.2. Os contratos a serem firmados com os (as) credenciados (as) selecionadas terão
vigência 12 meses a partir da data de sua assinatura, podendo, a critério da
Administração ser prorrogados por sua necessidade.
14. DAS ALTERAÇÕES, DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
14.1.O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art.65
da lei 8.666/93.
15. DAS SANÇÕES:
15.1. A recusa da(o) CONTRATADA(O/CREDENCIADA(O) em assinar o contrato,
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE/CREDENCIANTE, bem como o
atraso e a inexecução parcial ou total do contrato e do objeto deste credenciamento,
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das
seguintes sanções pela CONTRATANTE/CREDENCIANTE:
15.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
15.1.2. Suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Araxá;
15.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, no prazo não superior a 5 (cinco) anos;
15.1.4. Multas pecuniárias;
15.1.5.
Rescisão
unilateral
do
contrato
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O)
ao
pagamento
CONTRATANTE/CREDENCIANTE por perdas e danos.

sujeitando-se
de
indenização

a(o)
ao

15.2. A total inexecução dos compromissos assumidos em função do contrato sujeitará
a(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total de cada item inadimplido que lhe foi adjudicado, atualizado à data do
inadimplemento, adotando-se como índice de variação o IPC-FIPE.
15.3. A inexecução parcial dos compromissos assumidos em função do contrato
sujeitará a(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) à multa de até 5% (cinco por
cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
15.4. Pelo descumprimento de obrigações acessórias, tais como a não apresentação de
quaisquer dos documentos atinentes à entrega e/ou execução do objeto, será cominada
multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global da prestação.
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15.5.
As
penalidades
serão
registradas
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O), quando for o caso.

no

cadastro

da(o)

15.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta a(ao) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
16. DA RESCISÃO:
16.1. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) reconhece, nos termos do art. 55, IX
da Lei 8.666/93, os direitos do CONTRATANTE/CREDENCIANTE em caso de rescisão
administrativa prevista nos artigos 77 a 80 do mesmo diploma legal.
16.2. O Contrato está sujeito à rescisão, desde que ocorra qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, da Lei 8.666/93, a qual as partes expressamente se submetem,
podendo a rescisão ser determinada:
a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE/CREDENCIANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII, e XVII do citado artigo, quando nenhuma indenização
será devida a(ao) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O);
b) Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para o
CONTRATANTE/CREDENCIANTE;
c) Judicial nos termos da Lei.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS:
17.1. A critério do Município de Araxá, o presente chamamento público poderá ser:
a) adiado, por conveniência exclusiva da Administração;
b) revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
c) anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;
17.2. O município de Araxá poderá, em qualquer fase, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente
procedimento.
17.3. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) é responsável pela fidedignidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
17.4. O credenciamento não estabelece qualquer obrigação do órgão ou entidade
contratante em efetivar a contratação do serviço, face à sua precariedade e, por isso, a
qualquer momento, o credenciado ou o órgão ou entidade contratante poderá denunciar
o credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na
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observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital, no contrato e na legislação
pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
17.5. Outras informações sobre o presente procedimento e quaisquer dados necessários
à complementação das especificações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitação
do Município de Araxá, situado na Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Bloco 03,
Bairro Guilhermina Vieira Chaer, Cep: 38.180-802, Araxá, telefone no preâmbulo deste
Edital.
17.6. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pela Presidente da CPL.
17.7 O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 08:00 às 12:00
horas e de 14:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações, na Avenida Rosália Isaura de
Araújo, nº 275, Bloco 03, Bairro Guilhermina Vieira Chaer, Cep: 38.180-802, CEP
38.183-100 na cidade de Araxá MG, disponível no site: www.araxa.mg.gov.br SEM
ÔNUS, maiores informações na sede da Prefeitura no endereço acima, ou através do
Telefone/Fax (34) 3691-7022 - 3691-7145, e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Araxá(MG), 19 de novembro de 2021.

LORENA DE PINHO MAGALHÃES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento outorgamos poderes a(o) Sr.(a) ...................................., neste
ato representante da empresa ..............................................................., portador (a) do
documento de Identidade n.º ............................... , CPF n.º ..............................., para
participar das reuniões relativas ao Credenciamento Nº 275/2021 – Inexigibilidade
12.009/2021, o (a) qual está autorizado (a) a requerer vista de documentos e propostas,
manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e
assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

_________________, _____ de _________________2021.

_______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação no Credenciamento Nº 275/2021–
Inexigibilidade
12.009/2021,
que
nossa
empresa/nome
do
médico(a):
___________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº
________________, estabelecida/residente na ______________________________,
não foi declarada inidônea nem suspensa do direito de licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a atual
situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômicofinanceira.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

_________________, _____ de _________________2021.

_______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/
NOME E ASSINATURA DO MÉDICO(A)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa _______________, cadastrada no CNPJ sob nº _____________, com
endereço na rua ou situada na _____________, por intermédio do seu representante ou
procurador DECLARA ao Município de ARAXÁ (MG), e para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

_________________, _____ de _________________2021.

_______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/
NOME E ASSINATURA DO MÉDICO(A)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

A empresa/nome..........................................................................................., inscrito
(a) no CNPJ/CPF Nº.............................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a)..............................................................., portador (a) da Carteira de Identidade
Nº..................................... e do CPF Nº............................................, DECLARA que não
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art.
18, XII da Lei 12.708/2012.
Por ser verdade firmo presente.

_________________, _____ de _________________2021.

_______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/
NOME E ASSINATURA DO MÉDICO(A)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, SEUS ANEXOS,
INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS

(Nome da Empresa)/(Nome do médico) ....................................., CNPJ/CPF nº
......................., estabelecida à ..................................... (endereço completo), declara,
conhecer e estar de acordo com o edital de Credenciamento Nº 275/2021 –
Inexigibilidade 12.009/2021 e seus anexos.

_________________, _____ de _________________2021.

_______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/ NOME E
ASSINATURA DO MÉDICO(A)
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ,
Tendo examinado minuciosamente as normas e condições estabelecidas no edital de
Credenciamento Nº 275/2021 – Inexigibilidade 12.009/2021 e seus anexos e após
concordar com os termos e atender a todas as condições lá estabelecidas formulo a
seguinte proposta do CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS,
MÉDICOS GENERALISTAS, PARA ATUAREM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
– UBS´s, UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA – USF´s, ESTRATÉGIAS SAÚDE DA
FAMÍLIA – ESF´s e EQUIPES DE ATENÇÂO BÁSICA – EAB´S DO MUNICÍPIO DE
ARAXÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE DO ANEXO I, DESTE
EDITAL.
1. Proponho realizar os serviços descritos nos itens designados conforme tabela abaixo:

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Item
1

Código
69972

3

71529

2

69977

4

71643

Descrição
MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA A
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP) COM 40 HORAS
SEMANAIS - PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃOEM
MEDICINA E COM REGISTRO NO ÓRGÃO
COMPETENTE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DAMEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA, EXAME
FÍSICO, DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO DOS
PACIENTES E EXECUÇÃO DE QUALQUER OUTRA
ATIVIDADE QUE, POR SUA NATUREZA, ESTEJA
INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
PERTINENTES AO CARGO E ÁREA DA REDE DO PSF
E DAATENÇÃO BÁSICA
PRODUTIVIDADE DE 25% PARA OS MÉDICOS
CLINICO GERAL/GENERALISTA PARA A ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA (EAP)

UND
SV

QTD
12

Valor Unitário
R$ 14.020,930

SV

12

R$ 3.505,233

MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 20 HORAS
SEMANAIS - PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM
MEDICINA E COM REGISTRO NO ÓRGÃO
COMPETENTEPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA
MEDICINA PREVENTIVAECURATIVA, EXAME FÍSICO,
DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO DOS
PACIENTES E EXECUÇÃODEQUALQUER OUTRA
ATIVIDADE QUE,POR SUA NATUREZA, ESTEJA
INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
PERTINENTES AO CARGO
PRODUTIVIDADE DE 25% PARA OS MÉDICOS
CLINICO GERAL/GENERALISTA PARA A UNIDADE

SV

12

R$ 7.010,460

SV

12

R$ 1.752,615

Valor Total
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BASICA DE SAUDE- UBS
TOTAL GERAL

OBSERVAÇÃO: As licitantes deverão considerar que receberão a remuneração
referente a produtividade somente se atingirem as metas elencadas que forem
alcançadas conforme avaliação realizada pelo Coordenador conforme detalhado
no item 7 do Termo de Referência.
Valor total dos serviços: R$ (..................................................)
2. No valor cotado estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte do presente objeto, tais como gastos de transporte.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o objeto será
executado de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, o que conheço e
aceito em todos os seus termos.
4. Declaro, também, que nenhum direito à indenização ou a reembolso de quaisquer
despesas me será devido, caso a nossa proposta não seja aceita, seja qual for o motivo.
5. Esta proposta é válida por 06 (seis) meses, a contar da data estabelecida para a sua
apresentação.
6. Caso me seja Credenciado o objeto da licitação, comprometo a assinar o Termo de
Credenciamento/Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para
esse fim forneço os seguintes dados:
Nome da empresa/Nome:
CNPJ/CPF:
Nome do representante legal da empresa:
CPF:
Endereço:
Cidade:
CEP:
Telefone:
_________________, _____ de _________________2021.

_______________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/NOME E
ASSINATURA DO MÉDICO(A)
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ANEXO VIII

MODELO DE CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS GENERALISTAS

CONTRATANTE/CREDENCIANTE

PROCESSO Nº:______
INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO Nº:_______
CONTRATO Nº______

MUNICÍPIO DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob
o n.º 18.140.756/0001-00, com sede nesta cidade de Araxá-MG, à Rua Presidente
Olegário Maciel, 306, Centro, neste ato denominado CREDENCIANTE, representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. RUBENS MAGELA DA SILVA, brasileiro, agente político,
portador da Carteira de Identidade nº M - 8017222, expedida pela SSP/MG, inscrito no
CPF sob o nº 002.725.196-93, residente e domiciliado na Av Hítalo Ros, nº1868,
apartamento 402B, Bairro Bela Vista, Araxá MG.

CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O)

Razão social/Nome:
Endereço:
Telefone/ fax:
CNPJ/CPF Nº.:
Inscrição Estadual:
Representante Legal:
CPF:
DOS FUNDAMENTOS
a) O presente instrumento decorre do Edital de Credenciamento Nº 275/2021 –
Inexigibilidade 12.009/2021, efetuado com fulcro na Lei Federal nº. 8.666/93 e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como com os termos do Edital
Convocatório e seus Anexos, que deles fazem parte integrante.
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b)
Entre
as
partes
acima
qualificadas,
doravante
denominadas
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) e CONTRATANTE/CREDENCIANTE, ficam
justas e convencionadas as disposições das Cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CREDENCIAMENTO:
1.1. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS, MÉDICOS
GENERALISTAS, PARA ATUAREM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´s,
UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA – USF´s, ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA –
ESF´s e EQUIPES DE ATENÇÂO BÁSICA – EAB´S DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme Termo de Referência
constante do Anexo I, do Edital de Credenciamento Nº 275/2021 – Inexigibilidade por
Credenciamento Nº 12.009/2021 que fica fazendo parte integrante do presente
instrumento independentemente de transcrição.
1.2. Credenciamento, realizado por meio da Secretaria Municipal de Saúde de
Araxá/MG, de pessoa física ou jurídica para:


Requisição nº 4779 – 69.977: MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA
PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 20 HORAS SEMANAIS PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM MEDICINA E COM REGISTRO NO
ÓRGÃO COMPETENTEPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA
PREVENTIVAECURATIVA,

EXAME

FÍSICO,

DIAGNÓSTICO,

ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES E EXECUÇÃODEQUALQUER OUTRA
ATIVIDADE QUE,POR SUA NATUREZA, ESTEJA INSERIDA NO ÂMBITO DAS
ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO CARGO;


Requisição nº 3668 - 69972: MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA
A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA (EAP) COM 40 HORAS SEMANAIS - PROFISSIONAL COM
GRADUAÇÃOEM MEDICINA E COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA PREVENTIVA E
CURATIVA, EXAME FÍSICO, DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO DOS
PACIENTES E EXECUÇÃO DE QUALQUER OUTRA ATIVIDADE QUE, POR
SUA NATUREZA, ESTEJA INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
PERTINENTES AO CARGO E ÁREA DA REDE DO PSF E DAATENÇÃO
BÁSICA.
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CLÁUSULA
SEGUNDA
–
ESPECIFICAÇÕES
SERVIÇOS/ATRIBUIÇÕES DOS MÉDICOS:

TÉCNICAS

DOS

2. ATRIBUIÇÕES DOS MÉDICOS GENERALISTAS:
2.1. São atribuições comuns a todos os profissionais da equipe da Atenção Básica,
conforme Portaria 2436, de 21 e setembro de 2017:
I. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
II. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias
e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as
informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do
território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
III. Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito
da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações
que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida
socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).
IV. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população
local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e
terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e
ampliados da AB;
V. Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio
da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de
doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da
realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando
diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares;
VI. Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado,
realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de
cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o
estabelecimento do vínculo;
VII. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo
no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de
cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado;
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VIII. Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais,
visando propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença
individual, das coletividades e da própria comunidade;
IX. Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado
mesmo quando necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de
saúde;
X. Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações
de saúde na AB, visando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e
epidemiológica, e à avaliação dos serviços de saúde;
XI. Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica,
participando da definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e
implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação
desses fluxos;
XII. Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento
desnecessário, com base nos processos de regulação locais (referência e
contrarreferência), ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e
acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes que atuam na atenção
básica;
XIII. Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes configurações
tecnológicas a integração por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de gestão,
para garantir a integralidade do cuidado;
XIV. Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos
e diminuir os eventos adversos;
XV. Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de
informação da Atenção Básica, conforme normativa vigente;
XVI. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem
como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e
ambientais de importância local, considerando essas ocorrências para o planejamento
de ações de prevenção, proteção e recuperação em saúde no território;
XVII. Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por
causas sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a
resolutividade e a longitudinalidade pelas equipes que atuam na AB;
XVIII. Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em
residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos, entre outros tipos de
moradia existentes em seu território, de acordo com o planejamento da equipe,
necessidades e prioridades estabelecidas;
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XIX. Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde
controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades da vida
diária e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde;
XX. Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas,
profissionais de diferentes formações e até mesmo outros níveis de atenção, buscando
incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e matriciamento ao processo de
trabalho cotidiano para essa integração (realização de consulta compartilhada reservada
aos profissionais de nível superior, construção de Projeto Terapêutico Singular, trabalho
com grupos, entre outras estratégias, em consonância com as necessidades e
demandas da população);
XXI. Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o
planejamento e avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos
dados disponíveis, visando a readequação constante do processo de trabalho;
XXII. Articular e participar das atividades de educação permanente e educação
continuada;
XXIII. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme
planejamento da equipe e utilizando abordagens adequadas às necessidades deste
público;
XXIV.Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS;
XIV. Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando
conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissionais de saúde e usuários,
viabilizando o controle social na gestão da Unidade Básica de Saúde;
XXV. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais;
XXVI. Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa
de acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros programas sociais
equivalentes, as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias;e
XXVII. Realizar outras ações e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas
pelo gestor local.

2.2. São atribuições do médico da equipe da Atenção Básica, conforme Portaria 2436,
de 21 e setembro de 2017:
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I - Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;
II - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo
na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos,
diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas
pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as
disposições legais da profissão;
III - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que
possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando
fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano
terapêutico prescrito;
V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa;
VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS (Agente
Comunitário de Saúde) e ACE (Agente de Controle de Endemias) em conjunto com os
outros membros da equipe; e
VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação;
VIII - Cumprir escala estabelecida nas USF´s cadastradas no Programa Saúde na Hora,
que estabelece horário estendido nas ESF´s vinculadas a unidade, como forma de
ampliação do acesso à população, na modalidade de 60 horas semanais (7 às 19 horas)
pactuadas com o Governo Federal, bem como suas atualizações e/ou políticas
municipais.
IX - Executar integralmente as metas especificadas no Programa Previne Brasil e suas
atualizações, entre outros programas/metas do governo Estadual/Federal, metas
estabelecidas pela secretaria municipal de saúde do município e/ou outras metas
estabelecidas/atualizadas pela Secretaria de Estado ou Ministério da Saúde;
X - Atender em nível de atenção capaz de exercer a contenção da transmissibilidade do
coronavírus (COVID-19), reduzindo a ida de pessoas com sintomas leves aos serviços
de urgências ou hospitais, identificando precocemente casos graves, e realizando o
adequado manejo das pessoas com síndrome gripal;
2.3. São atribuições específicas a serem executadas pelos profissionais médicos
generalistas, que atuam na Unidade Básica de Saúde:
I - Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;
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II - Realizar atendimento de queixas gerais por demanda espontânea dentro do
cumprimento da carga horária em todos os ciclos de vida;
III - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo
na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos,
diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas
pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as
disposições legais da profissão;
IV - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que
possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
V - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando
fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano
terapêutico prescrito;
VI - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa;
VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação;
VIII - Executar as ações de assistência integral (Promoção e proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) em
todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;
IX - Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção
na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS
2001;
X - Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;
XI - Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a
continuidade do tratamento nas unidades, por meio de um sistema de acompanhamento
e referência e contra-referência.
2.4. Como Requisitos Gerais, o profissional deverá em sua atuação demonstrar:
1. Equilíbrio emocional e autocontrole;
2. Disposição para cumprir ações orientadas;
3. Capacidade física e mental para a atividade;
4. Iniciativa e facilidade de comunicação;
5. Destreza manual e física para trabalhar em unidades móveis (Ambulâncias em
acompanhamento de pacientes aos locais de referência);
6. Capacidade de trabalhar em equipe.
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2.5. O credenciamento por parte dos interessados pressupõe o aceite das condições
aqui estabelecidas.
2.6. Os serviços contratados serão realizados sem exclusividade, cabendo à
Secretaria Municipal de Saúde, segundo critérios de oportunidade e conveniência,
de acordo com sua estratégia de atuação, decidir e definir sobre o local de
atendimento, horários e demais condições.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES:
3.1. O preço que o Município de Araxá pagará pelos serviços objeto deste instrumento
corresponde ao valor e itens definidos na tabela abaixo:
Item
1

Código
69972

3

71529

2

69977

4

71643

Descrição
MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA A
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP) COM 40 HORAS
SEMANAIS - PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃOEM
MEDICINA E COM REGISTRO NO ÓRGÃO
COMPETENTE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DAMEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA, EXAME
FÍSICO, DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO DOS
PACIENTES E EXECUÇÃO DE QUALQUER OUTRA
ATIVIDADE QUE, POR SUA NATUREZA, ESTEJA
INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
PERTINENTES AO CARGO E ÁREA DA REDE DO PSF
E DAATENÇÃO BÁSICA
PRODUTIVIDADE DE 25% PARA OS MÉDICOS
CLINICO GERAL/GENERALISTA PARA A ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E EQUIPE DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA (EAP)

UND
SV

MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA PARA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 20 HORAS
SEMANAIS - PROFISSIONAL COM GRADUAÇÃO EM
MEDICINA E COM REGISTRO NO ÓRGÃO
COMPETENTEPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA
MEDICINA PREVENTIVAECURATIVA, EXAME FÍSICO,
DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO DOS
PACIENTES E EXECUÇÃODEQUALQUER OUTRA
ATIVIDADE QUE,POR SUA NATUREZA, ESTEJA
INSERIDA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
PERTINENTES AO CARGO
PRODUTIVIDADE DE 25% PARA OS MÉDICOS
CLINICO GERAL/GENERALISTA PARA A UNIDADE
BASICA DE SAUDE- UBS

SV

QTD

Valor Unitário

Valor Total

SV

SV

TOTAL GERAL

3.2. No valor cotado estão incluídas todas as despesas e custos diretos para perfeita
execução do serviço.
3.3. O valor estimado para contratação dos serviços objeto deste contrato é de R$ xx,xx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
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4.1. O pagamento será realizado conforme registro em folha de ponto e planilha de
monitoramento realizada e validada pelos fiscais de contrato (Coordenador local e
Referências da Atenção Primária/Secretaria Municipal de Saúde).
4.2. Após avaliação dos referidos documentos dos prestadores a Secretaria Municipal de
Saúde de Araxá/MG, irá confeccionar relatórios para emissão de Nota Fiscal.
4.3. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia após a
liquidação da Nota Fiscal, de acordo com os serviços prestados, após verificação da
Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, mediante a execução do serviço prestado.
4.4. A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela(o) CONTRATADA(O) deverá conter, em local de
fácil visualização, a indicação do nº do processo e da Ordem de Fornecimento, a fim
de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento
fiscal para pagamento.
4.4.1. A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo
com o Inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, em
nome da Prefeitura Municipal de Araxá - MG.
4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.
4.6. O valor do contrato é estimado e definido de acordo com a execução do objeto
contratado realizado pela Credenciada, estando incluídos nos mesmos todas as demais
despesas e custos, diretos e indiretos.
4.7.O valor total do contrato e o valor mensal a ser pago serão distribuídos de acordo
com a avaliação em termos da gratificação, mencionada neste edital, entre as
Credenciadas que serão remuneradas de acordo com a execução dos serviços
autorizadas para cada uma delas.
CLÁUSULA QUINTA - DETALHAMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO E DA
PRODUTIVIDADE
5.1. O pagamento do item 69.972 será conforme folha de ponto, com assinatura do
médico nas 40 (quarenta) horas semanais, assinatura da Coordenadora da respectiva
unidade onde o profissional está lotado, correspondente a carga horária do item
credenciado, no valor do salário de R$14.020,93 (quatorze mil e vinte reais e noventa e
três centavos), sendo validada pelo fiscal do contrato por meio de uma planilha
consolidada dos dados.
5.2. O pagamento do item 69.977 será conforme folha de ponto com assinatura do
médico nas 20 (vinte) horas semanais, assinatura da Coordenadora da respectiva
unidade onde o profissional está lotado, correspondente a carga horária do item
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credenciado, no valor de R$7.010,46 (sete mil e dez reais e quarenta e seis centavos),
sendo validada pelo fiscal do contrato por meio de uma planilha consolidada dos dados.

5.3. O pagamento do item 71.643 relacionado ao item 69.977 será no valor máximo de
25% (vinte e cinco por cento) relacionado ao valor de R$ 7.010,46 (20 horas) acrescido
de produtividade de R$ 1.752,61 (mil setecentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e
um centavos).
5.4. O pagamento do item 71.529 relacionado ao item 69.972 será no valor máximo de
25% (vinte e cinco por cento) relacionado ao valor de R$ 14.020,93 (40 horas) acrescido
de produtividade de R$ 3.505,23 (três mil e quinhentos e cinco reais e vinte e três
centavos), conforme critérios mencionados abaixo:
5.4.1. 10% (dez por cento) de produtividade por cumprimento dos critérios abaixo, com
registro adotado pela Prefeitura:
I – Não faltar ao trabalho por 02 (dois) dias ou mais, consecutivos ou intercalados no
mês de referência;
II – Não afastar-se do serviço municipal por mais de 03 (três) dias, intercalados ou
consecutivos, em decorrência de licenças ou atestados médicos no mês de referência.
III - Cumprimento integral dos horários pré-estabelecidos na escala de atendimento das
USF´s, ESF´s, eAB´s e UBS´s.
5.4.1.a. Para pontuação e pagamento deste item 5.4.1. a coordenadora da unidade onde
o profissional médico está lotado deverá atestar que o mesmo cumpriu integralmente a
escala e horários de atendimento não apresentando as faltas mencionadas no item I e II
relatados acima.
5.4.2. 15% (quinze por cento) de produtividade conforme segue abaixo:
5.4.2.1. ESF: Cumprimento das Metas do Programa Previne Brasil e/ou outro
programa de metas do governo Estadual/Federal, entre outras estabelecidas pela
coordenação local e/ou Secretaria Municipal de Saúde, atestados por produção
digitados no eSUS/PEC, pela coordenação/gerência. Algumas metas previamente
estabelecidas para cumprimento de indicadores são:
I. Atendimento Individual em todos os ciclos de vida (2 Consultas/Habitante/Ano),
distribuídos conforme necessidade local entre atendimentos de livre demanda, agenda
programada e urgência. Sendo que, conforme consta na PNAB (2017) a equipe deve
atender todos as pessoas que chegarem na ESF´s, USF´s ou UBS´s, mesmo não
sendo da área de abrangência, conforme agenda definida pela coordenação local, com
direcionamento adequado, se necessário;
II. Acompanhamento da Saúde da Criança com realização de puericultura e/ou
atendimento de queixas;
III. Acompanhamento durante a Gestação e Puerpério;
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IV. Acompanhamento da Saúde da Mulher (Coleta de Citopatológico, Solicitação de
Mamografia, dentre outros);
V. Acompanhamento da Saúde do Adulto, condições crônicas e agudas (Hipertensão,
Diabético, Tuberculose, Hanseníase, Saúde Mental, dentre outros);
VI. Acompanhamento da Saúde do Idoso;
VII. Realização de capacitações de equipe;
VIII. Realização/participação de reuniões de equipe;
IX. Realização de atividades educativas/grupos operativos direcionados à população;
X. Atendimentos domiciliares, conforme agenda programada estabelecida ou de acordo
com avaliação da equipe / demanda dos usuários;
XI. Atendimentos realizados/digitados de acordo com o sistema estabelecido pela
secretaria municipal de saúde.
XII. Entre outras metas que poderão ser acrescidas de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais.
5.4.2.1.a) Abaixo segue Planilha de monitoramento dos indicadores do profissional
médico – ESF´s, que deverá ser preenchido pelo profissional médico com conferência
pela Coordenadora da Equipe e pelos fiscais de contrato da Secretaria Municipal de
Saúde.
Mês vigente
Indicador

Meta Est.
SMS

Meta do
Profissional
Mensal (nº
absoluto)

Meta Atingida
Total Atingido
(nº absoluto)

% Alcançada

Atendimento Individual (2 Cons/Hab/Ano) – Mínimo de 16
Atendimentos por período / 8 horas diárias

100%

100%

Atendimento realizado para o usuário no mesmo dia que busca
o serviço - Livre Demanda

50%

100%

Atendimento programado / Cuidado continuado / Receita /
Retorno

50%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 0-1 ano mensalmente) Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 1-2 anos
trimestralmente) - Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 2-5 anos anualmente) –
ESF

100%

100%

Atendimento de Gestante / Pré-Natal (no mínimo todas de 1ª
consulta)

100%

100%

Coleta de Citopatológico (mulheres 25-64 anos)

50%

100%

Mamografia - Atendimento e solicitação (mulheres 50-69 anos)

50%

100%

Atendimento Hipertenso com aferição de PA - Total de
hipertenso aferindo PA de 6/6 meses

100%

100%

Atendimento Diabético com solicitação de hemoglobina glicada
– Anual

100%

100%

Avaliação do Pé do Diabético - Anual

100%

100%

Atendimento Tuberculose - Mensal

100%

100%

Atendimento Hanseníase - Mensal

100%

100%
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Atendimento Idoso (Risco Alto) - Anual

100%

100%

Atendimento Saúde Mental - Anual

50%

100%

Atividade Educativa pelo menos 1 de acordo com o calendário
de promoção a saúde

100%

100%

Atividade Educativa Grupo Operativo de gestante, ou idoso, ou
HAS /DM, ou crianças - 1 no mês

100%

100%

Visita Domiciliar (mínino 6 visitas por semana)

100%

100%

Produção Digitada dentro do mês vigente (no Governa lançar
todos os atendimentos realizados)

100%

100%

Capacitação Equipe (pelo menos 1 no mês) de acordo com o
calendário estabelecido

100%

100%

Média do Mês

0-100%

Porcentagem alcançada

Obs: Planilha poderá ser atualizada/alterada conforme coordenação local.

5.4.2.1.b) Abaixo segue orientações quanto ao cálculo dos valores da planilha acima
mencionada:
A) Calcula-se a meta mensal do profissional por meio da quantidade de indivíduos e
grupos prioritários cadastrados, encontrando-se o número absoluto por meio da
porcentagem da meta estabelecida pela SMS;
B) O total atingido é pela quantidade de atendimentos/procedimentos realizados no
mês, verificados pelo Indicador Monitorado pela Atenção Básica (IMAB diário) e
conferido por meio de sistema de informação da atenção primária de saúde. O IMAB
diário consta em anexo no processo licitatório, no qual contém outros indicadores que
são solicitados pela coordenação da atenção primária de saúde e deverão ser
preenchidos pelo profissional médico.
C) Calcula-se a porcentagem alcançada pela regra de três, onde a meta mensal do
profissional equivale a 100% (cem por cento) e o total atingido equivale a X.
5.4.2.1.c Após aplicação dos valores absolutos na tabela mencionada acima, obtém-se
o valor em percentual das metas atingidas e aplica-se o valor da produtividade de 15%
(quinze por cento) conforme quadro relacionado abaixo:
PERCENTUAL DE METAS
CUMPRIDAS
85 - 100%

PERCENTUAL ATINGIDO

VALORES

15% DE PRODUTIVIDADE

R$ 2.103,14

70 - 84%

10% DE PRODUTIVIDADE

R$ 1.402,09

55 – 69%

5% DE PRODUTIVIDADE

R$ 701,05

ABAIXO DE 54%

0% DE PRODUTIVIDADE

R$0,00
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5.4.2.2 eAB: Cumprimento das metas estabelecidas pela coordenação local e/ou
Secretaria Municipal de Saúde, atestados por produção digitados no eSUS/PEC, pela
coordenação/gerência. Algumas metas previamente estabelecidas para cumprimento de
indicadores são:
I. Atendimento individual de todos os indivíduos acolhidos e encaminhados pela
enfermagem em todos os ciclos de vida, com abertura de agenda profissional;
II. Acompanhamento da Saúde da Criança com realização de puericultura e/ou
atendimento de queixas;
III. Acompanhamento durante a Gestação e Puerpério;
IV. Acompanhamento da Saúde da Mulher (Coleta de Citopatológico, Solicitação de
Mamografia, dentre outros);
V. Acompanhamento da Saúde do Adulto, condições crônicas e agudas (Hipertensão,
Diabético, Tuberculose, Hanseníase, Saúde Mental, dentre outros);
VI. Acompanhamento da Saúde do Idoso;
VII. Realização de capacitações de equipe;
VIII. Realização/participação de reuniões de equipe;
IX. Realização de atividades educativas/grupos operativos direcionados à população;
X. Atendimentos domiciliares, conforme agenda programada estabelecida ou de acordo
com avaliação da equipe / demanda dos usuários;
XI. Atendimentos realizados/digitados de acordo com o sistema estabelecido pela
secretaria municipal de saúde.
XII. Entre outras metas que poderão ser acrescidas de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais.
5.4.2.2.a Abaixo segue Planilha de monitoramento dos indicadores do profissional
médico – eAB´s, que deverá ser preenchido pelo profissional médico com conferência
pela Coordenadora da Equipe e pelos fiscais de contrato da Secretaria Municipal de
Saúde.
Mês vigente
Indicador

Meta Est.
SMS

Meta do
Profissional
Mensal
(nº absoluto)

Meta Atingida
Total Atingido
(nº absoluto)

% Alcançada

Atendimento Individual– Mínimo de 16 Atendimentos por
período / 8 horas diárias

100%

100%

Atendimento realizado para o usuário no mesmo dia que
busca o serviço - Livre Demanda

50%

100%

Atendimento programado / Cuidado continuado / Receita /
Retorno

50%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 0-1 ano
mensalmente) - Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 1-2 anos
trimestralmente) - Soma ESF e UBS

100%

100%

Atendimento de Puericultura (Crianças 2-5 anos
anualmente) – ESF

100%

100%

Atendimento de Gestante / Pré-Natal (no mínimo todas de
1ª consulta)

100%

100%
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Coleta de Citopatológico (mulheres 25-64 anos)

50%

100%

Mamografia - Atendimento e solicitação (mulheres 50-69
anos)

50%

100%

Atendimento Hipertenso com aferição de PA - Total de
hipertenso aferindo PA de 6/6 meses

100%

100%

Atendimento Diabético com solicitação de hemoglobina
glicada – Anual

100%

100%

Avaliação do Pé do Diabético - Anual

100%

100%

Atendimento Tuberculose - Mensal

100%

100%

Atendimento Hanseníase - Mensal

100%

100%

Atendimento Idoso (Risco Alto) - Anual

100%

100%

Atendimento Saúde Mental - Anual

50%

100%

Atividade Educativa pelo menos 1 de acordo com o
calendário de promoção a saúde

100%

100%

Atividade Educativa Grupo Operativo de gestante, ou idoso,
ou HAS /DM, ou crianças - 1 no mês

100%

100%

Visita Domiciliar (mínino 6 visitas por semana)

100%

100%

Produção Digitada dentro do mês vigente (no Governa
lançar todos os atendimentos realizados)

100%

100%

Capacitação Equipe (pelo menos 1 no mês) de acordo com
o calendário estabelecido

100%

100%

Média do Mês

0-100%

Porcentagem alcançada

Obs: Planilha poderá ser atualizada/alterada conforme coordenação local.

5.4.2.2.b) Abaixo segue orientações quanto ao cálculo dos valores da planilha acima
mencionada:
A) Calcula-se a meta mensal do profissional, pela abertura de agenda profissional
semanal e pelas metas pré-definidas pela coordenação da atenção primária, conforme
constam na planilha.
B) O total atingido é pela quantidade de atendimentos/procedimentos realizados no
mês, verificados pelo Indicador Monitorado pela Atenção Básica (IMAB diário) e
conferido por meio de sistema de informação da atenção primária de saúde. O IMAB
diário consta em anexo no processo licitatório, no qual contém outros indicadores que
são solicitados pela coordenação da atenção primária de saúde e deverão ser
preenchidos pelo profissional médico..
C) Calcula-se a porcentagem alcançada pela regra de três, onde a meta mensal do
profissional equivale a 100% (cem por cento) e o total atingido equivale a X.
5.4.2.2.c) Após aplicação dos valores absolutos na tabela mencionada acima, obtém-se
o valor em percentual das metas atingidas e aplica-se o valor da produtividade de 15%
conforme quadro relacionado abaixo:
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PERCENTUAL DE METAS
CUMPRIDAS
85 - 100%

PERCENTUAL ATINGIDO

VALORES

15% DE PRODUTIVIDADE

R$ 2.103,14

70 - 84%

10% DE PRODUTIVIDADE

R$ 1.402,09

55 – 69%

5% DE PRODUTIVIDADE

R$ 701,05

ABAIXO DE 54%

0% DE PRODUTIVIDADE

R$0,00

5.4.2.3. UBS: Cumprimento das metas estabelecidas pela coordenação local/gerência
e/ou Secretaria Municipal de Saúde, atestados por produção digitados no eSUS/PEC.
Algumas metas previamente estabelecidas para cumprimento de indicadores são:
I. Atendimento individual de todos os indivíduos acolhidos e encaminhados pela
enfermagem em todos os ciclos de vida/ condições de saúde, com abertura de agenda
profissional;
II. Realização de capacitações de equipe;
III. Realização/participação de reuniões de equipe;
IV. Realização de atividades educativas/grupos operativos direcionados à população;
V. Atendimentos realizados/digitados de acordo com o sistema estabelecido pela
secretaria municipal de saúde.
VI. Entre outras metas que poderão ser acrescidas de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais.
5.4.2.3.a) Abaixo segue Planilha de monitoramento dos indicadores do profissional
médico – UBS´s, que deverá ser preenchido pelo profissional médico com conferência
pela coordenadora da equipe e pelos fiscais de contrato da secretaria municipal de
saúde.
Mês vigente

Indicador

Meta Est.
SMS

Meta do
Profissional
Mensal
(nº absoluto)

Meta Atingida
Total
Atingido
(nº absoluto)

%
Alcançada

Atendimento individual de todos os indivíduos
acolhidos e encaminhados pela enfermagem em
todos os ciclos de vida/ condições de saúde, com
abertura de agenda profissional

100%

100%

Atividade Educativa (pelo menos uma no mês)

100%

100%

Reunião de equipe (pelo menos uma no mês)

100%

100%

Capacitação Equipe (pelo menos 1 no mês)

100%

100%

Produção Digitada dentro do mês vigente

100%

100%

Média do Mês

0-100%

Porcentagem alcançada

Obs: Planilha poderá ser atualizada/alterada conforme coordenação local.
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5.4.2.3.b) Abaixo segue orientações quanto ao cálculo dos valores da planilha acima
mencionada:
A) Calcula-se a meta mensal do profissional, pela abertura de agenda profissional
semanal e pelas metas pré-definidas pela coordenação da atenção primária, conforme
constam na planilha.
B) O total atingido é pela quantidade de atendimentos/procedimentos realizados no
mês, verificados pelo Indicador Monitorado pela Atenção Primária (IMAB diário) e
conferido por meio de sistema de informação da atenção primária de saúde. O IMAB
diário consta em anexo 2, no qual deverá ser preenchido pelo profissional médico.
C) Calcula-se a porcentagem alcançada pela regra de três, onde a meta mensal do
profissional equivale a 100% (cem por cento) e o total atingido equivale a X.
5.4.2.3.b) Após aplicação dos valores absolutos na tabela mencionada acima, obtém-se
o valor em percentual das metas atingidas e aplica-se o valor da produtividade de
15%(quinze por cento) conforme quadro relacionado abaixo:
PERCENTUAL DE METAS
CUMPRIDAS
85 - 100%

PERCENTUAL ATINGIDO

VALORES

15% DE PRODUTIVIDADE

R$ 1.051,57

70 - 84%

10% DE PRODUTIVIDADE

R$ 701,05

55 – 69%

5% DE PRODUTIVIDADE

R$ 350,52

ABAIXO DE 54%

0% DE PRODUTIVIDADE

R$0,00

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do(s) serviço(s) realizado(s)
estão previstas e indicadas no processo, pela área competente da Prefeitura Municipal
de Araxá, sendo:
02.14.02.10.301.0401.2.0128.3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA FÍSICA – Ficha – 819 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS DE
IMP. E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMP – SAÚDE – RECURSO MUNICIPAL –
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
02.14.02.10.301.0401.2.0128.3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA – Ficha – 820 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS
DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP. – SAÚDE – RECURSO MUNICIPAL –
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
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02.14.02.10.301.0401.2.0125.3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA FÍSICA – Ficha: 783 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS DE
IMP. E DE TRANSF. DE IMP – SAÚDE – RECURSO – MUNICIPAL – MANUTENÇÃO
OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA SAÚDE
02.14.02.10.301.0401.2.0125.3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA – Ficha – 784 – FONTE: 01 – 0002 – 0002 – 0002 – RECEITAS
DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP. – SAÚDE – RECURSO MUNICIPAL –
MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA SAÚDE

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O):
7.1. Os contratos terão sua execução iniciada após a assinatura do termo de contrato,
devendo os trabalhos serem desenvolvidos na forma estabelecida neste Edital e seus
anexos, observadas também as regras pertinentes da Lei nº 8.666/93.
7.2. Dentro das normas em vigor, com as justificativas apresentadas pelo órgão ou
entidade contratante, os contratos decorrentes do credenciamento poderão receber
termo aditivo de prorrogação, desde que autorizado pelo órgão ou entidade interessada
na contratação, após o parecer da sua assessoria jurídica.
7.3. O prazo de execução do contrato é a partir da data de sua assinatura, vigorando
pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, devidamente justificado e
condicionado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, conforme prevê a Lei 8.666/93.
7.4. A prestação dos serviços, objeto do presente credenciamento serão prestados
pela(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O), de forma parcelada, conforme a
necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, a partir do
recebimento de solicitação expressa do mesmo.
7.5. O local de execução de serviços dos médicos generalistas será nas UBS’s,
USF’s e ESF’s.
7.6. Os serviços prestados obedecerão as normas do Conselho Federal de Medicina e
da Sociedade Brasileira de Medicina e todas as atribuições relatadas neste Termo de
Referência.
7.7. A(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá cumprir as atribuições descritas
neste Termo de Referência.
7.8. A(o) CONTRATADA(O)/CREDENClADA(O) deverá estar presente, conforme
horário estabelecido pelo Coordenador local das Unidades de Saúde.
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7.9. A prestação dos serviços, objeto do presente credenciamento serão prestados
pela(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O), conforme a necessidade e solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde de Araxá.
7.10. Os honorários/gratificação serão pagos conforme validação do Coordenador local
e Secretaria Municipal de Saúde.
7.11. Para prescrição de medicamentos o médico deve utilizar prioritariamente os
medicamentos da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Municipais
Essenciais) e RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).
7.12. Para solicitação de exames complementares o médico deverá obedecer aos
Protocolos Assistenciais definidos pela Regulação/Secretaria Municipal de Saúde.
7.13. As rotinas dos serviços devem ser obedecidas na integra e atentando para as
anotações completas no prontuário eletrônico e/ou físico.
7.14. Todo o processo estará sujeito à auditoria, sempre que necessário, para a
verificação da conformidade dos procedimentos com as especificações e condições
exigidas.
7.15. Competirá a Secretaria Municipal de Saúde proceder ao recebimento da conclusão
dos serviços solicitados, para confecção de relatório visando a elaboração da nota fiscal.
7.16. Competirá a Secretaria de Saúde o acompanhamento dos saldos deste
credenciamento.
7.17. É facultado a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá rejeitar a prestação dos
serviços, objeto deste credenciamento, no todo ou em parte, desde que os serviços a
serem prestados estejam em desacordo com as especificações e condições exigidas
neste edital e Termo de Referência.
7.18. É de total responsabilidade da(o) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) o
preenchimento de toda documentação/prontuário eletrônico/sistema de informação que
será encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, para avaliação da gratificação
7.19.O profissional deverá obedecer os fluxos assistenciais e protocolo de solicitação de
exames complementares estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Araxá e
as rotinas e procedimentos operacionais padrão praticados pelos respectivos
prestadores.
7.20. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá colaborar com os demais
membros da equipe no desempenho das atividades, facilitando o processo de
integração, com vistas a atingir os objetivos de trabalhos propostos.
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7.21. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) arcará com toda a responsabilidade e
eventuais danos causados a terceiro em decorrência da prestação dos serviços objeto
deste credenciamento.
7.22. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) realizará os serviços para os quais
for contratada sem cobrança de qualquer valor ao usuário do SUS.
7.23. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) comunicará, imediatamente, a
Secretaria Municipal de Saúde de Araxá acerca da ocorrência de qualquer irregularidade
de que tenha conhecimento.
7.24. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) deverá, quando solicitado atender
parte do corpo clínico do respectivo prestador credenciado pelo SUS.
7.25. A(O) CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) e os médicos deverão preencher de
forma completa e correta todos os documentos/formulários para fins de faturamento da
atenção primária.
7.26. Ressalta-se que a carga horária contratada deve ser cumprida, de acordo com a
programação local/municipal e com registro de ponto conforme critérios adotados pela
Administração:
1) 40(quarenta) horas, sendo 08 (oito) horas diárias, compreendida entre 7:00h. e
19:00h. para médicos generalista das Estratégias Saúde da Família e Equipes de
Atenção básica;
2) 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias, compreendida entre
7:00h. e 21:00h., de segunda a sexta-feira, respeitando os horários de funcionamento
das Unidades de Saúde.
CLÁUSULA
OITAVA
SÃO
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O):

AINDA

OBRIGAÇÕES

DA(O)

8.1. Cumprir os compromissos, metas e demais condições especificadas neste contrato.
8.2. Manter, durante o período de vigência do credenciamento e do contrato de
prestação de serviço, todas as condições que ensejaram o Credenciamento, em
especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional.
8.3. Justificar ao órgão ou entidade contratante eventuais motivos de força maior que
impeçam a realização dos serviços, objeto do contrato, no mínimo com 30 (trinta) dias de
antecedência.
8.4. Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da
legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação da prestação de
serviço.
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8.5. Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades do órgão ou entidade
contratante, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;
8.6. Manter as informações e dados do órgão ou entidade contratante em caráter de
absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgação
para terceiros, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a
contratante de todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do
relatório final ou do trabalho contratado. O descumprimento da obrigação prevista neste
inciso sujeitará o credenciado à sanção prevista na legislação vigente;
8.7. Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que devem
nortear as ações do contratado e a conduta de seus funcionários no exercício das
atividades previstas no contrato.
8.8. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários
e outros advindos deste contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
10.1. Caberá a CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes do presente
Termo de Referência, da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores.
10.1.1. AS OBRIGAÇÕES COMUNS: Caberá às partes cumprir as obrigações e
responsabilidades constantes neste Contrato, bem como as estabelecidas na legislação
do SUS, nos diplomas federais e estaduais que o regem, tais como:
I – Pactuar mecanismos que assegurem o acesso às ações e serviços de saúde do
CONTRATADO de forma regulada;
II- Contribuir para a elaboração e implantação/implementação de protocolos
assistenciais, operacionais, administrativos e de encaminhamento de usuários entre os
estabelecimentos da RAS (Redes de Atenção à Saúde) para as ações e serviços de
saúde;
III – Realizar encaminhamentos/relatórios para referência e contra-referência dos
indivíduos atendidos;
V – Garantir acesso, atendimento e referenciamento entre pontos de atenção da RAS,
com a finalidade de assegurar a integralidade da assistência;
VI – Aprimorar atenção à saúde;
VII – Realizar ações de educação permanente dos trabalhadores, com auxílio à
qualificação de profissionais da RAS.
10.1.2. Realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada e
normas legais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes
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do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE,
observando sempre as especificações do(s) serviço(s) a ser fornecido(s).
10.1.3. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do(s) serviço(s), não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.
10.1.4. Efetuar a prestação do(s) serviço(s) objeto(s) deste Contrato, dentro dos
parâmetros estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares
aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.
10.1.5. Efetuar a prestação do(s) serviços(s) de acordo com as especificações e demais
condições estipuladas neste Contrato.
10.1.6. Manter, durante todo o período de vigência do contrato objeto desta licitação 01
(um) preposto aceito pelo CONTRATANTE, para representação do fornecedor e sempre
que for necessário.
10.1.7. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas.
10.1.8. Manter durante o prazo de validade do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
10.1.9. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas
decorrentes de danos seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos,
obrigando se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento
do presente processo licitatório.
10.1.10. Atender prontamente quaisquer exigências
CONTRATANTE inerente ao objeto desta licitação.

do

representante

do

10.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
10.1.12. Manter, durante a execução do contrato, a qualidade dos serviços ofertados.
10.1.13. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
com elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
10.1.14. Cumprir os compromissos, metas e demais condições especificadas neste
contrato.
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10.1.15. Garantir a assistência igualitária e integral, sem discriminação de qualquer
natureza aos usuários SUS, bem como a igualdade de acesso e qualidade do
atendimento nas ações e serviços prestados.
10.1.16. Desenvolver e manter programa de qualidade que abranja em especial a
humanização do atendimento, incorporando as diretrizes propostas pela PNAB (2017).
10.1.17. Submeter-se às regras de regulação do acesso instituída pela Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), conforme pactuação entre os gestores, disponibilizando a totalidade das ações e
serviços de saúde contratados.
10.1.18. Zelar pela alimentação correta e sistemática dos sistemas de informação e sua
utilização para monitoramento e avaliação das ações e serviços prestados.
10.1.19. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier a causar
ao SUS ou ao usuário encaminhado.
10.1.20. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier
causar à CONTRATANTE, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como
agente a CONTRATADA na pessoa de prepostos ou estranhos;
10.1.21. A CONTRATADA será responsável por eventual cobrança indevida feita ao
paciente ou ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da
execução do instrumento proveniente deste CONTRATO.
10.1.22. A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao usuário,
aos órgãos do SUS e a Terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão,
voluntária ou não, praticados por seus profissionais ou prepostos.
10.1.23. Realizar ações de educação permanente em temáticas assistenciais e
gerenciais de maneira articulada com os demais pontos da Rede Atenção à Saúde;
10.1.24. Submeter-se ao controle do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e Auditoria
Municipal no âmbito do SUS, disponibilizando tempestivamente e na íntegra as
documentações e solicitações, quando da realização das ações do SNA, e assegurar à
Auditoria Setorial e aos órgãos de controle externo da Administração pública o pleno
acesso aos documentos originados em decorrência da aplicação do contrato.
10.1.25. Durante a prestação dos serviços, a CONTRATADA fica proibido:
I) Cobrar qualquer sobretaxa em relação aos honorários estabelecidos pelos itens do
contrato;
II) Cobrar quaisquer serviços, direta e indiretamente ao usuário ou responsável;
III) Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco;
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IV) Solicitar qualquer tipo de doação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE/CREDENCIANTE:
11.1.
Proporcionar
todas
as
condições
necessárias,
para
que
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O) possa cumprir o estabelecido no contrato.

a(o)

11.2. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução
contratual,
que
venham
a
ser
solicitados
pelos
técnicos
da(o)
CONTRATADA(O)/CREDENCIADA(O).
11.3. Efetuar pagamento dos serviços regularmente prestados conforme determinado no
presente instrumento.
11.4. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
prestação do(s) serviço(s) objeto deste Contrato.
11.5. Rescindir o contrato nos casos de descumprimento das obrigações contratuais
firmadas, impropriedade dos serviços prestados, observado o contraditório e ampla
defesa da(o) CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:
11.1. A prestação de serviços será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde,
incumbindo aos que o executam sua permanente atualização e adequação às
necessidades dos usuários.
11.2. RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO/ACOMPANHAMENTO:
Responsável pela Execução:
Fiscais Conferência de Frequência
Nome: Katia Aparecida dos Santos
CPF: 591.617.016-53
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Nome: Lidiane Valeria Lopes de Souza
CPF: 068.316.496-10
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Fiscais Conferência de Indicadores e Metas
103

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG
Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão
Setor de Licitação - e-mail: licitacao@araxa.mg.gov.br
Centro Administrativo - Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, Bloco 03 –
B. Guilhermina Vieira Chaer - CEP: 38.180-802 - Fone: 3691-7022/3691-7145

Nome: Jaqueline Mota Martins
CPF: 065.989.266-96
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Nome: Natália Mirelle Amaral de Lima
CPF: 089.300.636-08
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
Nome: Carla Aparecida Alves Constant
CPF: 069.579.366-78
Cargo: Enfermeira - Técnico Superior de Serviços Públicos
Telefone: (34) 99257-0914
E-mail: saudefamilia@araxa.mg.gov.br
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
12.1. O prazo de execução do contrato é de 12 meses a partir da data da assinatura
do contrato.
12.2. Os contratos a serem firmados com os (as) credenciados (as) selecionadas terão
vigência 12 meses a partir da data de sua assinatura, podendo, a critério da
Administração ser prorrogados por sua necessidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES, DOS ACRÉSCIMOS E
SUPRESSÕES:
13.1.O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art.65
da lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES:
14.1. A recusa da CONTRATADA/CREDENCIADA em assinar o contrato, dentro do
prazo estabelecido pela CONTRATANTE/CREDENCIANTE, bem como o atraso e a
inexecução parcial ou total do contrato e do objeto deste credenciamento, caracterizarão
o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes
sanções pela CONTRATANTE/CREDENCIANTE:
14.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
14.1.2. Suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Araxá;
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14.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, no prazo não superior a 5 (cinco) anos;
14.1.4. Multas pecuniárias;
14.1.5. Rescisão unilateral do contrato sujeitando-se a CONTRATADA/CREDENCIADA
ao pagamento de indenização ao CONTRATANTE/CREDENCIANTE por perdas e
danos.
14.2. A total inexecução dos compromissos assumidos em função do contrato sujeitará a
CONTRATADA/CREDENCIADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de
cada item inadimplido que lhe foi adjudicado, atualizado à data do inadimplemento,
adotando-se como índice de variação o IPC-FIPE.
14.3. A inexecução parcial dos compromissos assumidos em função do contrato
sujeitará a CONTRATADA/CREDENCIADA à multa de até 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida.
14.4. Pelo descumprimento de obrigações acessórias, tais como a não apresentação de
quaisquer dos documentos atinentes à entrega e/ou execução do objeto, será cominada
multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global da prestação.
14.5. As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA/CREDENCIADA,
quando for o caso.
14.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta a CONTRATADA/CREDENCIADA em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO:
15.1. A CONTRATADA/CREDENCIADA reconhece, nos termos do art. 55, IX da Lei
8.666/93, os direitos do CONTRATANTE/CREDENCIANTE em caso de rescisão
administrativa prevista nos artigos 77 a 80 do mesmo diploma legal.
15.2. O Contrato está sujeito à rescisão, desde que ocorra qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, da Lei 8.666/93, a qual as partes expressamente se submetem,
podendo a rescisão ser determinada:
a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE/CREDENCIANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII, e XVII do citado artigo, quando nenhuma indenização
será devida a CONTRATADA/CREDENCIADA;
b) Amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para o
CONTRATANTE/CREDENCIANTE;
c) Judicial nos termos da Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:
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16.1. Fica eleito o foro da comarca de Araxá- MG, para dirimir questões que porventura
se originem do presente Contrato/Termo de Credenciamento, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que
declaram conhecer todas as Cláusulas deste Contrato/Termo.
Araxá-MG, ___ de _________ de _______.

CONTRATANTE/CREDENCIANTE:__________________________________________
MUNICÍPIO DE ARAXÁ-MG
RUBENS MAGELA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA/CREDENCIADA:____________________________________________

TESTEMUNHAS: ___________________________________________
Nome:
CPF:
___________________________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO IX
PLANILHA MENSAL DE INDICADORES MONITORADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA (IMAB DIÁRIO) - ESF/EAB
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ANEXO X
PLANILHA MENSAL DE INDICADORES MONITORADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA (IMAB DIÁRIO) – UBS
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