
 
GOVERNO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 

 

O Município de SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede administrativa, na av. Rui Barbosa, nº 01, Centro, 

nesta cidade, inscrita no C.N.P.J/M.F. 10.249.381/0001-09, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público para o 

conhecimento, informação, e convida, EMPRESAS e ENTIDADES 

FILANTRÓPICAS da área de saúde, que tenham interesse em prestar serviços na área 

da saúde, para o Sistema Único de Saúde – SUS, com atuação direta no 

combate/tratamento, controle e prevenção da PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVIRUS(COVID – 19), que estará fazendo CREDECIAMENTO, e 

posterior contratação. 

  

LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 

Sala da Comissão Permanente de Licitações-CPL, na rua Nossa Senhora de 

Santana, s/n, Centro, Prédio da antiga creche, Santa Maria das Barreiras-PA, das 08 às 

12:00 e das 14:00 às 18:00 (Horário local/Horário de Brasília). 

 

Os interessados no processo de credenciamento, poderão ainda, enviar a 

documentação, conforme solicitada neste edital, através do e-mail: 

licitações.convenios.smbpa@gmail.com.     

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

Este chamamento público tem como base legal, as disposições do Art. 25, da Lei 

Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, com as suas alterações introduzidas 

posteriormente, que trata da INEGIXIBILADE DE LICITAÇÃO e disposições gerais 

deste edital e seus anexos.   

 

 

1 - OBJETO: 

1.1 - Credenciamento de PESSOA JURÍDICA, para integrar o cadastro de 

prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde - SUS, e posterior contratação, com 

finalidade de prestação de serviços médicos/clínicos, com atuação direta no 

combate/tratamento, controle e prevenção da PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVIRUS(COVID – 19) de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – 

SUS do Município de Santa Maria das Barreiras-PA, para o exercício de 2021. 
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2 – DOS SERVIÇOS, QUANTIDADE, CARGA HORÁRIA E VALOR: 

2.1 – Os serviços serão executados sobre o regime de plantões médicos; 

2.2 – Os plantões médicos serão de 180 (cento e oitenta) plantões, de 12 (doze) 

horas cada, perfazendo 2.160 (duas mil cento e sessenta) horas/mensal; 

 

2.3 – Será ofertado o valor de R$ 100,00 (cem) reais por hora trabalhada em 

cada regime de plantão, totalizando R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por plantão, 

multiplicado por 180 (cento e oitenta), perfaz total estimado em R$ 216.000,00 

(duzentos e dezesseis mil reais)/mensal. 

 

PROFISSIONAL VALOR UNITARIO DO 

PLANTÃO/ 

HORA 

 

HORAS POR 

PLANTÃO 

VALOR POR PROFISSIONAL/ 

PLANTÃO 

MEDICO PLANTONISTA/ 

COVID 19 

R$ 100,00 12 HS/DIA 

 

 

R$1.200,00 

 

PROFISSIONAL VALOR DO PLANTÃO/ 

12 HORAS 

QUANTIDADE 

PLANTÃO 

VALOR TOTAL / PLANTÃO 

MENSAL 

MEDICO PLANTONISTA/ COVID 19 R$ 1.200,00 180 

 

 

R$ 216.000,00 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1 - Poderão participar deste credenciamento PESSOAS JURÍDICAS - 

composta de profissionais médicos que atuem na área da saúde - que estiverem 

registrados nas entidades incumbidas da fiscalização do exercício profissional e que 

detenham habilitação para o exercício na área da saúde, conforme este edital e seus 

anexos. 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 - As empresas interessadas no CREDENCIAMENTO, deverão apresentar 

as documentações exigidas abaixo na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

na rua Nossa Senhora de Santana, s/n, Centro, Prédio da antiga creche, Santa Maria das 

Barreiras-PA, das 08 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 (Horário local/Horário de Brasília). 

4.2 – As documentações para o credenciamento poderão ser apresentadas em 

original ou em cópias autenticas por cartório ou ainda por servidor municipal. 
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5 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:   

5.1 – Serão exigidas a apresentação dos seguintes documentos no ato do 

credenciamento: 

 

5.2 - Habilitação Jurídica: 

5.2.1 – Requerimento para credenciamento, conforme modelo Anexo –I; 

a) Contrato social e alterações; 

b) Cópia do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações em 

vigor; 

c) Cópia do documento dos sócios ou proprietário; 

 1. RG 

 2. CPF 

 3. Carteira do conselho de Classe 

 4. Diploma 

 5. Certificado de residência medica ou título de especialista (médicos); 

d) Cópia do comprovante de endereço atualizado relativo aos dois últimos meses 

da empresa; 

5.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

5.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal comprovado com 

Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) compreendendo os Tributos 

administrativos pela Secretaria da Receita Federal (ABRANGENDO AS 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS);  

5.2.4 - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual comprovado 

com Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) do domicilio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente;  

5.2.5 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com 

Certidão Negativa de Débito expedida pela Prefeitura Municipal, do domicilio ou sede 

da proponente;  

5.2.6 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

5.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (emitida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho); 
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5.2.8 - Alvará de localização e funcionamento, emitido pelo órgão regulador da 

sede da licitante, com as devidas licenças exigidas para emissão do mesmo; 

 

 

5.2.9 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelos (s) 

distribuidor (es) da sede da proponente 

5.2.10 – Documento emitido por órgão competente, que comprove o caráter 

filantrópicos.  

5.3 – As entidades filantrópicas além do documento referido no item anterior, 

deve apresentar toda a documentação exigida nos itens 5.1, 5.4 e 5.5.   

 

5.4 – Qualificação Técnica: 

5.4.1 - Cópia do ou dos Registro no Conselho de Classe do ou dos profissionais;  

5.4.3 - Cópia do ou dos diplomas dos médicos que irão prestar serviços;  

5.4.4 - Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde – FCES, com seu 

respectivo número de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES; 

5.4.5 - Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM, da 

empresa. 

 

5.5 – Documentos Complementares: 

5.4.1 - Relação do corpo clínico dos profissionais de saúde e especialidade, 

indicando os números de registros nos respectivos Conselhos e número CPF/MF; 

5.4.2 – Declaração, emitida por pessoa pública ou privadas que a empresa, ou 

responsável técnico atua ou já atuou no atendimento/tratamento em unidade ou setor de 

saúde especializado no atendimento de pacientes acometido pela COVID-19; 

5.4.3 - Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua contratação 

com o Poder Público;  

5.4.4 – Declaração que não foi declarada inidônea e não está impedida de 

contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com o Santa Maria das 

Barreiras-PA;  

5.4.5 – Declaração de que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes;  

5.4.6 - Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;  

5.4.6 - Declaração da licitante dirigido a gestão municipal, declarando conhecer 

e aceitar as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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5.4.7 - Credenciada deverá apresentar carta compromisso assumindo inteira 

responsabilidade quanto aos processos utilizados, bem como, o cumprimento de normas 

e legislação sanitárias, trabalhistas e demais aspectos legais para a execução do 

contratado.  

 

5.4.8 - Declaração que a licitante assume inteira responsabilidade pela 

autenticidade dos documentos apresentados; 

 

6 – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 

6.1 - A documentação será entregue em envelope fechado, distinto, contendo em 

sua parte externa o nome ou a razão social da proponente, com a seguinte titulação: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE 

ENVELOPE N.º 01 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2021 

 

 

7 – DAS VEDAÇÕES/PROIBIÇÕES: 

7.1 - Transferir os direitos e obrigações constantes neste Termo; 

7.2 – Prestação de serviços por profissionais que não atenda as condições deste 

Edital. 

 

8 - DO PAGAMENTO: 

8.1 – Os pagamentos serão efetuados em no máximo em até 10 (dez) dias após a 

apresentação, atesto e empenho da respectiva Nota Fiscal; 

8.2 – Os pagamentos serão efetuados através de transferências bancária em 

banco e agência fornecido pelo licitante. 

 

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

10 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. 

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.0220.2 - 072 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19 

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

10 - DO PRAZO DEVIGÊNCIA:  

10.1 - O presente credenciamento terá vigência da data de assinatura do 

Instrumento de Credenciamento até 31/12/2021, ou seja, devendo ater-se até à duração 
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dos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo próprio, no 

interesse da Administração Municipal, por iguais e sucessivos períodos até no máximo 

de 60 meses, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 

 

11 - DO JULGAMENTO: 

11.1 - Os documentos relativos à habilitação, serão analisados e julgados de por 

uma comissão designada pelo gestor municipal, acordo com as condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

11.2 – Poderão ser credenciados, desde que atendidos à habilitação jurídica, 

qualificação técnica e documentos exigidos do presente edital – mais de uma pessoa 

jurídica, composta por no mínimo 01(um) profissional medico no corpo técnico; 

11.3 – Terão preferência às vagas de credenciamento, a empresa cujo 

profissional(is) demonstrar - por documento público ou privado, possuir maior 

experiência em horas de atividade ou tratamento de pacientes acometidos pelo 

COVID19; 

 

12 – DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

CREDENCIAMENTO: 

12.1 – Os documentos nas condições solicitados neste edital, ser encaminhados a 

qualquer tempo, ressalvado ao Município o direito de interromper o recebimento, 

quando achar que tem um número suficiente de credenciados que atendam as suas 

necessidades. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1 - É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado, a utilização de 

pessoal para execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo 

ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município, 

assim como quaisquer capacitação ou necessidade de formação dos profissionais que 

prestam serviços para o Município, através da credenciada; 

13.2 - A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o cadastro 

do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para o cadastramento; 

13.2 - A inscrição no credenciamento não garante a contratação do interessado 

pelo Fundo Municipal de Saúde, podendo ser contratado de acordo com a necessidade 

da Administração Pública durante o período de 2021; 

13.4 - Os serviços serão prestados no Município, em locais definidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde; 
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13.5 - Serão inabilitados os interessados que apresentarem documentos 

incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras ou qualquer irregularidade, bem como 

aqueles que não atenderem às exigências deste Edital; 

13.6 - Os horários de trabalho serão estipulados por carga horária a ser definida 

pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso, nas quantidades, especificações 

e valores estabelecidos neste Edital e seus anexos, para o exercício fiscal de 2021, 

podendo ser prorrogado mediante termo aditivo e/ou republicação do extrato do edital 

na imprensa oficial; 

 

13.7 - Os preços contratados somente poderão ser reajustados pelos índices 

oficiais após 03 (três) meses de vigência dos contratos, através do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, ou a qualquer tempo ter reequilíbrio, mediante planilha 

de preços aprovada e autorizada pelo Conselho Municipal de Saúde sempre que for 

necessária a sua aprovação perante os mesmos, e sempre que os valores encontrarem-se 

abaixo dos valores praticados no mercado; 

13.8 - Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, o Município de 

Santa Maria das Barreiras/PA poderá, garantida a prévia defesa do 

contratado/credenciado, ser imediatamente descredenciado, sem prejuízos da 

aplicabilidade dos cadastrados as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

13.9 - Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos 

termos do art. 109 da Lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali 

estabelecidos. 

13.10 - Esclarecimentos relativos ao presente chamamento públicos e às 

condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, 

somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhado a Secretaria 

Municipal de Saúde de Santa Maria das Barreiras/PA. 

13.11 - À Secretaria Municipal de Saúde Santa Maria das Barreiras/PA, fica 

assegurada o direito de no interesse do Município, revogar ou anular o presente 

processo de credenciamento, sem que caibam aos credenciados quaisquer direitos a 

reclamações ou indenizações; 

13.12 – Não poderão participar do chamamento público empresas que se 

encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação. 

 

Santa Maria das Barreiras-PA, 17 de março de 2021. 

 

 

VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA  

CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA 

 

AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA. 

 

O interessado abaixo qualificado requer inscrição no CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA 

ÁREA da REFERENTE AO CARGO/ESPECIALIDADE: 

(_____________________________________________________________________), 

divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria das Barreiras-PA, nos termos do 
chamamento público nº 001/2021. 

 

Empresa Requerente:______________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

CEP:___________________________ Cidade: ______________ Estado: ____ 

End. Professional:_________________________________________________ 

RG:____________________________CPF/MF:_________________________ 

Número do Registro no Órgão de Classe:______________________________ 

Estado Civil:_____________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

 

Apresento requerimento junto ao Fundo Municipal de Santa Maria das Barreiras-PA, com base nas 

informações contidas via edital de chamamento de credenciamento.  

 

Solicito o meu credenciamento para prestação de serviços na função de 

_______________________________________________, conforme documentação anexa. 
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Declaro ainda que estou(amos) de pleno acordo, em caráter irrevogável e irretratável, com todos os 

termos do presente edital. 

N. termos, 

Pede e espera deferimento. 

_____________________, de ____________de 2021. 

___________________________________ 

Assinatura 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Ao  

Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria das Barreiras-PA. 

 

Referente: Edital de Chamamento nº. 001/2021 

 

Prezados Senhores, 

 

( ) sim ( ) não - Declaro não exercer cargo ou função pública. 

 

( ) sim ( ) não - Declaro exercer cargo e função pública em:__________________________. 

 

Cargo de____________________ horário __________ - ___________ dias por semana. 

 

DECLARA, que não pesa contra si, declaração de idoneidade, expedida por Órgão da Administração 

Pública de qualquer esfera do Governo. 

 

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a 

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de solicitante de cadastramento na área pretendida e em 

nem qualquer outra área, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas da administração pública. 
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Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_____________________, de ____________de 2021. 

___________________________ 

Assinatura 

 

 

ANEXO III 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Ao  

Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria das Barreiras-PA. 

 

Referente: Edital de Chamamento nº. 001/2021 

 

 

A interessado ___________________________, inscrita no CNPJ pelo nº 
____________________, com sede na Av./Rua_______________________, através do presente 

credencia  o(a) Sr.(a)______________________, inscrito (a) na Cédula de Identidade nº 

________________________ e no CPF nº __________________________, a participar do procedimento 

chamamento público do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria das Barreiras-PA, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome desta empresa, 

bem como formular proposta,  negociar preços, declarar a intenção de recursos e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

 

 

_____, _____ de __________, de 2020. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura e Nome do representante legal da empresa. 

(firma reconhecida) 
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ANEXO IV 

 

 

MINUTA DE CONTRATO CREDENCIAMENTO– PESSOA JURÍDICA 

 

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DAS 

BARREIRAS-PA, E A EMPRESA ____________________________ . 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. .................., neste ato, representado por seu 

gestor, Sr. ........................., brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º XXXXXXXXXXXX, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente de CREDENCIANTE, e do outro lado a 

empresa __________, inscrita no CNPJ nº ______, estabelecida na ______, neste ato representada por 

______, brasileiro(a), inscrito no CPF sob o nº ______, residente e domiciliado em ______, doravante 

denominado simplesmente CREDENCIADO, tem justo e contratado, o que mutuamente aceitam e 

outorgam mediante as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Este instrumento de contrato, tem como fundamentação legal, o edital de chamamento público 

0001/2021, seus anexos e rege-se pela Lei 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, e demais legislações 
aplicáveis. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de MÉDICO 

em regime de PLANTÃO DE 12 (DOZE) HS CADA, para atender a demanda do Fundo Municipal de 

Saúde do Município de Santa Maria das Barreiras-PA, no enfrentamento e combate a PANDEMIA DO 

CORONAVIRUS (COVID 19). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
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O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e término em 31 (trinta e um) de 

dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por interesse das partes, conforme as determinações da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor global deste contrato é estimado em R$ _______ (____________________), sendo dividido em 

___ (_____) parcelas iguais, no valor de R$ _______ (________________), mensal, para exercer carga 

horária descrita na Cláusula Terceira. 

 

O Valor acima disposto inclui todos os tributos incidentes, bem como, transportes e todas as demais 

despesas porventura realizadas. 

 

O pagamento será efetuado mediante transferência bancaria, até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços ou da entrega da nota fiscal na tesouraria da Prefeitura em 

depósito em conta do CREDENCIADO, autorizando desde já à CREDENCIANTE a fazer os descontos 

dos tributos necessários, tais como INSS, ISS e IRPF. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E DAS OBRIGAÇÕES 

O CREDENCIADO (A) será responsabilizado por todo e qualquer prejuízo que vier a sofrer o 
CREDENCIANTE em decorrência da não execução dos serviços que porventura possa ocorrer ao longo 

da vigência deste Contrato. 

Além de outras responsabilidades definidas neste instrumento, o CREDENCIADO (A) obriga-se a 

manter durante a validade do contrato, a regularidade das certidões negativas de débitos junto ao FGTS, 

TST (Trabalhista), Fazenda Federal (INSS), Estadual e Municipal, bem como, outras documentações 

exigidas no edital, e ainda, outras equivalente. 

 

O CREDENCIADO (A) deverá também:  

Responsabilizar-se civilmente por danos pessoais ou materiais porventura causados a terceiros, em 

decorrência da execução dos serviços objeto do presente Contrato, ficando está como obrigação exclusiva 

do CREDENCIADO (A). 

O CREDENCIADO (A) é responsável por qualquer dano ambiental que por ventura venha ocorrer em 
decorrência da execução dos serviços, respondendo pelos reparos ambientais e penalidades estipuladas 

em Lei. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

Em caso de descumprimento do disposto neste Contrato, poderá será aplicável ao CREDENCIADO (A) 

multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, pela inexecução total ou 

parcial do contrato, e, garantida a prévia defesa, poderá aplicar ainda as sanções previstas no art. 87 da 

Lei 8666/93 e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviços, correrão por conta da dotação 
________________________________ prevista no Orçamento vigente. 
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CLÁUSULA NONA – DAS FORMAS DE RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arrolados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 

8666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, em detrimento de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer conflito de interesse gerado por este Instrumento. 

 

Desta forma, estando ajustadas, após lerem e aceitarem todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas, 

as partes CREDENCIADO e CREDENCIANTE firmam este termo de contrato de credenciamento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam os legais 

efeitos. 

 

SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA /GO, ______ de ___________ de 2021. 

 

 

 

 

CREDENCIANTE 

Fundo Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

____________________ 

Credenciado 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1 – CPF 

 

2 -CPF:  
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JUSTIFICATIVA 

 

O ano de 2020 vai ser lembrado por gerações, como o ano que mudou a história e os 

rumos da humanidade em todos os sentidos, quer seja, sociais, econômicos, 

tecnológicos e científicos. O surgimento do novo coronavírus no final de 2019 e início 

de 2021, obrigou a ciência de uma forma geral, a criar mecânicos que estavam previstos 

para serem utilizados anos ou décadas no futuro. 

 

As transformações sociais foram e estão sendo sem precedentes, as pessoas foram 

obrigadas a ficarem reclusos e isolados em suas casas, muitas ou a sua grande maioria 

sem nenhum conforto, no entanto, era para alguns a única opção para o confinamos 

imposto pela pandemia que assolava o Brasil e o mundo, as consequências desse 

isolamento vão muito além que a ciência pode imaginar, más já se sabe que as doenças 

psíquicas são inúmeras. 

 

O isolamento trouxe graves danos a economia global, falências de grandes empresas, 

aumento no número de desempregados, e, consequentemente elevação no número de 

pessoas as margens da pobreza e a miséria absoluta, e que novamente contribuir para 

elevar o número de usuário no sistema público de saúde, devido a desnutrição ou 

subnutrição. Os males causados as economias e o sistema financeiro global, será 

reparados ao logo do tempo, já os danos a saúde clínica e mental da população será 

difícil de ser reparado. 

 

A ciência em todos os campos tem trabalhado de forma ininterrupta para que esse 

momento de clima de guerra, terror e pânico não dure muitos, e vá de maneira 

definitivas, más para que isso aconteça todos devemos desempenhar o seu papel, 

ciência, sociedade e governos. 

 

Quando o mundo e principalmente o Brasil, vivia um momento de trégua com a 

pandemia, veio a então chamada segunda onda, a qual trouxe um vírus ainda mais forte 
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provocado pela sua mutação. O Brasil bate diário recorde que ninguém tem motivos 

para comemorar, esses recordes diários são de vidas de brasileiros que são tiradas pelo 

vírus. Neste cenário de tristeza, poucas são as saídas, que passa pela compreensão da 

população da necessidade do isolamento social e as políticas públicas de enfrentamento 

implantadas pelos governos em todas as suas esferas. 

 

 

Na esfera Estadual, estamos vendo o Governador através da sua equipe, implantar 

politicas de isolamento sociais cada vez mais rígidas e restritivas, no intuito de reduzir o 

número de infectados, principalmente nas cidades mais populosas do Estados.  

 

 

 

Estamos vendo a cada dia as faixas de restrições serem elevada aos níveis mais críticos, 

neste momento, estamos vivendo na faixa de RESTRIÇÃO VERMELHA, a última 

antes de chegarmos à situação de isolamento total.   

 

E, neste sentido de atuação do poder públicos, a administração do Município de Santa 

Maria das Barreiras-PA, através da Secretaria Municipal de Saúde, não tem medido 

esforços para cuida,  proteger e tratar a sua população do mal causado pelo COVID – 

19, e para implementar e reforçar a equipe que atua nessa batalha, lança o EDITAL Nº 

001/2021, de CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAR empresa com 

médicos para atuarem diretamente/linha de frente, para enfrentamento do coronavírus. 

Tal medida visa atender os mais de 21.000 habitantes do Município, distribuídos nos 

seus mais de 10.000 km2. O Município, é composto pela sua Sede e vários Distrito, 

tendo como principal o de Casa de Tábua, aonde encontra-se, boa parte da população. O 

Município, conta com 07 (sete) Unidades Básicas de Saúde e 02 (duas) Unidade de 

Atendimento Especializados, 01 na Sede do Município e outra no Distrito de Casa de 

Tábua. 

 

Os médicos contratados atuarão, no regime de plantão, ou seja, a unidades de saúde 

especializadas em todas as regiões do Município aonde seja necessária a presença dos 

serviços de saúde para combater a COVID-19, terão profissionais médicos para atender 

a população.   

 

Esses profissionais, juntamente com a equipe de profissionais que o Município dispõe 

para atender a população. 

 

Todos os fatores aqui descritos, bem como, o que vivenciamos e as notícias que chegam 

até nos, pelos mais diversos meios de comunicação sobre os avanços maléficos dessa 

pandemia, JUSTIFICAM, essa contratação, que visa proteger a sociedade com a 

implantação de suas políticas gratuita de saúde pública de maneira justa e igualitária, 

sem nenhuma distinção a todos que buscam esse serviço. 

 

Santa Maira das Barreiras-PA, 17 de março de 2021. 

 



 
GOVERNO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Saúde     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO  

 

 

1 – INTRODUÇÃO: 

 

Este plano trabalho visa esclarecer e orienta a atuação das pessoas jurídicas da área da 

saúde interessadas no CREDENCIAMENTO, para prestar serviços médicos junto a 

Secretária Municipal de Saúde/Fundo Municipal do Município de Saúde de Santa Maria 

das Barreiras, localizado no sul do Estado do Pará, às margens do rio Araguaia, na 

divisa com o Estado do Tocantins, para prestar de serviços médicos.  

 

Esse credenciamento para prestação de serviços médicos, sob o regime de plantões, no 

atendimento direto a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, acometidos pela 

pandemia da COVID-19 no Município. O atendimento será dentro da área municipal, 

utilizando as estrutura e dependências das unidades de saúdes, centros de atendimentos 

e afins. 

 

As estruturas do Município para o atendimentos dos usuários do SUS, busca montar 

uma estrutura de equipe de técnicos qualificados e equipamentos modernos para que o 

atendimento as pessoas que buscam os serviços de saúde pública possam ser atendido 

com qualidade, e que os profissionais, munido dos aparatos necessários possam 

desenvolver os seus trabalhos de forma eficiente e eficaz.   

 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

 

Cabe ao poder público criar as condições necessárias para que os direitos básico da sua 

população possam ser garantidos, e, nesse momento de extrema necessidade dessa 

atuação, o poder do Estado não pode medir esforços para garantir o bem-estar da sua 

gente, com a pandemia da COVID-19, assombrando a todos, os governantes de todas as 

esferas devem agir de forma enérgica.   
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E, neste sentido de atuação do poder públicos, a administração do Município de Santa 

Maria das Barreiras-PA, através da Secretaria Municipal de Saúde, não tem medido 

esforços para cuida,  proteger e tratar a sua população do mal causado pelo COVID – 

19, e para implementar e reforçar a equipe que atua nessa batalha, lança o EDITAL Nº 

001/2021, de CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAR empresa com 

médicos para atuarem diretamente/linha de frente, para enfrentamento do coronavírus. 

Tal medida visa atender os mais de 21.000 habitantes do Município, distribuídos nos 

seus mais de 10.000 km2. O Município, é composto pela sua Sede e vários Distrito, 

tendo como principal o de Casa de Tábua, aonde encontra-se, boa parte da população. O 

Município, conta com 07 (sete) Unidades Básicas de Saúde e 02 (duas) Unidade de 

Atendimento Especializados, 01 na Sede do Município e outra no Distrito de Casa de 

Tábua. 

 

Os médicos contratados atuarão, no regime de plantão, ou seja, a unidades de saúde 

especializadas em todas as regiões do Município aonde seja necessária a presença dos 

serviços de saúde para combater a COVID-19, terão profissionais médicos para atender 

a população.   

 

Esses profissionais, juntamente com a equipe de profissionais que o Município dispõe 

para atender a população. 

 

Todos os fatores aqui descritos, bem como, o que vivenciamos e as notícias que chegam 

até nos, pelos mais diversos meios de comunicação sobre os avanços maléficos dessa 

pandemia, JUSTIFICAM, essa contratação, que visa proteger a sociedade com a 

implantação de suas políticas gratuita de saúde pública de maneira justa e igualitária, 

sem nenhuma distinção a todos que buscam esse serviço. 

 

 

3 – OBJETO GERAL: 

 

O Plano de Trabalho para os serviços complementares na área de saúde tem como 

escopo a execução de serviços técnicos e operacional nas áreas da Atendimento a 

pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, que buscam tratamento na rede pública 

saúde contra o coronavírus, a ser prestada a todo e qualquer indivíduo que deles 

necessitem, com base na sistemática da referência e contra referência do Sistema Único 

de Saúde — SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador ambulatorial e de 

urgências/emergências quando for o caso, além de outros serviços que possam 

contribuir para o aprimoramento do atendimento. 

 

O objetivo proposto para o serviço complementar é a ampliação e melhoria do serviço 

da saúde aos usuários do SUS, no tratamento contra a COVID-19, residentes no 

município de Santa Maria das Barreiras-PA, e a implantação de um sistema que 

contemple a universalização da assistência, incluindo desde o acolhimento, a proteção e 

a promoção da saúde até o diagnóstico e tratamento precoces da doença. 
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4 – PROJETO: 

 

O presente Plano de Trabalho, constitui do seguinte projeto: 

 

I - Ações Complementares em Estratégia de Saúde a pacientes do Município, que 

buscam o SUS, para atendimento de saúde, tendo como objetivo a reorientação do 

modelo assistencial a partir da atenção básica com priorização de ações de prevenção, 

combate e tratamento e a divulgação de informações sobre higiene e qualidade de vida 

saúde. 

 

 

 

 

 

5 – OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 

Complementar os serviços de saúde nas unidades de saúde do Município, através da 

contratação via credenciamento de pessoas jurídicas da área da saúde para prestação de 

serviços, de prevenção, controle, tratamento e acompanhamento de pacientes 

acometidos pelo coronavírus. 

 

Esse credenciamento possibilitará que cada unidade de saúde possa contar com uma 

equipe que atuará de forma dinâmica junto à população, em conformidade com o que 

preconiza o SUS — Sistema Único de Saúde, interagindo a atenção à saúde em todos os 

níveis desde a atenção para combater a pandemia, priorizando as ações de prevenção 

com novas bases e critérios, onde a qualidade do tratamento e da saúde das pessoas 

sejam prioridades. 

 

Unidades de saúde pertencentes a estrutura do Município, para prestar atendimentos 

público de saúde a população: 

 

1 – Unidades Básicas de Saúde: 

 

 Serra Azul; 

 São João Batista; 

 Maria da Conceição Rodrigues ( Distrito de Nova Esperança) 

 Odacir Del Sant (Distrito Agrovila) 

 João Gonçalves Leal (Sede) 

 Antônio Manoel Melo (Casa de Tábua) 

 Silvio Aparecido Bernardes (Casa de Tábua)    

 

2 – Unidades de Atendimento Especializado: 

 

 Sede; 

 Casa de Tábua.  
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6 - RECURSOS HUMANOS: 

 

Médicos plantonistas, com 180 (cento oitenta) plantões de 12 horas cada plantão. 

 

 

7 – ATRIBUIÇÕES: 

 

7.1 - Realizar consultas clínica aos usuários; 

7.2 - Executar as ações de assistência integral a todos os indivíduos, independente de 

que fase da vida esteja, ou seja, criança, adolescente, adulto e idoso; 

7.3 - Associar a atuação clínica à prática de saúde coletiva; 

 

7.4 - Encaminhar os serviços de média e alta complexidade, quando necessário, para 

unidade de referência, garantindo a continuidade do tratamento ao paciente; 

7.5 - Solicitar exames complementares, quando necessário. 

 

 

8 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA: 

 
META ETAPA ESPECIFICAÇÃO INDICADOR 

FÍSICO 

DURAÇÃO Valor 

pago pelo 

Plantão Atender 

usuário do 

SUS que 

buscam 

atendimento 

nas unidades 

de saúde 

 

 

 

Consulta, 

tratamento e 

acompanhamento 

Desenvolver ações que 

busquem um 

tratamento com 

qualidade aos 

pacientes acometidos 

pelos COVID-19 

Usuário Atendido Início 

do 

Plantão 

Final do 

Plantão 
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