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ANEXOIX 

MODELO DE Ct.JRRICULO 

1.1 Nome completo: ___________________ _ 
1.2 Filiação: ______________________ _ 
1.3 Nacionalidade: _____________________ _ 

1.4 Naturalidade: ___________________ _ 
1.5 Data de Nascimento: ___________________ _ 
1.6 Estado Civíl: _____________________ _ 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Carteira de Identidade e ôrgão expedidor: ____________ _ 
2.2 Cadastro de Pessoa Fisica - CPF: ______________ _ 
2.3 Titulo de Eleitor ______ Zona: _____ Seção: ____ _ 
2.4 Número do certificado de reservista: ______________ _ 
2.5 Endereço Residencial: __________________ _ 
2.6 Endereço Eletrônico: _________________ _ 
2.7 Telefone residencial e celular. _______________ _ 
2.8 Outro endereço e telefone para conta o ou recado: ___________ _ 

3. ESCOLARIDADE 

31 GRADUAÇÃO 
Curso: _________________________ _ 

Instituição de Ensino: ___________________ _ 
Ano de conclusão: _____________________ _ 

3.2. PÓS-GRADUAÇÃO 
Curso: _______________________ _ 
Instituição de Ensino: ____________________ _ 
Ano de conclusão: ______________________ _ 

3.4. ( l MESTRADO ( ) DOUTORADO 
Curso: _____________________ _ 
Instituição de Ensino: _____________________ _ 
Ano de conclusão: ______________________ _ 

3.5. OUTROS CURSOS E EVENTOS 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Floriano-PI, _ de ____ de 

Assinatura do Caooidato 

FLOR_,-_- JA'NO_ - SAÚDE 
_ ~ Secnrto r-i a MunlcJpa1 

de sa.ude 

CAAW/DA PÚBLICA ~ 004/2020 1 Data de At>ertura: 30l0ll2020 às 08:3otm;. 

OBJETO: CONTRA.TAÇAO DE PROFISSIONAIS, EM CARATI:R DE URGENCIA DESTUM,DOS AO 
ENFRENTAME.NTO DA EME.RGENCIA DE SAÚDE PÚSUCA DECORREN'TI: ICO NOVO OORONAVIRUS 
(COVID-19); PARA ATI:NCER AS NEOE.SSIDADE.S DA SEC,RETARIA MUNICIPAL CE FLORIANO: MEDICO 
DIARISTA (20HfSEMANA), MÉDICOS PI.AN1TONISTA !24HfSEMANA) , ÉOICOS INFECTOI.OGISTA 
(24HISEMANA1 ENFERMEIRO DIARISTA (30HISE.MAMAIS~ BIOMS.OICO (301-1/SEMANAIS), 
FARMA.CEUTICO, ?StOOLOGO DIARISTA (~HJSEMANAJS) ENFERMEIRO ~LAHfONISTA 
(l0HISEMANAliS~ FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA P0HISEMANA~ TÉCNICO OE ENFE,RMAGEM 
(l0HISEMANA}, 'ítCNICO EM ?ATOLOGIA CLÍNICA P0HISEMAHA~ A.UXILJAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(40HISEMANA}, MA.QUEIRO (4OH/SfM.t.NA.}. PA.RAATENDIMENTOAOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SA.ÓDE, SUS, EM CARÁTER OE URGtéHCIA. PARA O ENFRENTA.MENTO DA. El~ERGtéHCIA. OE SA.ÓOE 
PÚ BLICA DECORRENTE 00 CORONAvlRUS CONFOR.IE NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTA.BEIJECIDA..S 
NO EDITAL. 

Re,.;.tto do flre9o•7 VtskN-i-' lnsttumc-.nto ·Contrátuó11 Fonna do 
AdJucliçt,io 

NAO NÃO SIM w.o 

OOCUMEHTOS DE tWl!LITAÇÃO 

REQUISITOS tlA>JICOS: 

1- Côpia ela Cédula de lder!Cidade; 

11 -C<lplace lnscnçà:J ooCPF; 

111. o.,ii,r~ 'l'• n~ empr-ea•m-, i-xJ; 

IV • Cqila do Diploma CONFORME QUALIFICAÇÃO de Groouaçoo «o <001 o devli!o r"IJlstto; 

V - 06plo d,i CéclJio de lde<ibdada Prof..-i e:,:pec!,do pelo Coodlo Ra,glooal Con~ll!fllB: 

VI • N~o ~ conta ,xr,..-,tó'l)#>eol ·a; 

VII - Fom-..lãrio de oalç~ ""1nlldo; 

VIII • i>r""a de lne stência •• détlllo• lnad~klo• perante • Jusllça oo Trabalho. mediania • apr8900tação de """ll!Ao 
r,ogo', a, no< Termoe d:J TIIIJlo VII-A do Coosolklsçào dlB lolo <lo Trabalho, sprOllo:la pelo Oeaeto-1..ol n• 5.452. da 1° <ll 
maio da 19 

IX. Pro,;aderegtJarldi!de Relaij,a aos Tnwtois Federas e à DividaA1Na da Unloo, uanoencloindusive asContlibl'9las 
Socilis r;.-evistoo11asa/ineas 0a' a·cr dopar!l,rafoillico do at. 11 da i S21Zf.l1; 

X- f'r(Wa de regtJariilade oom a Fa.aooa Estadual oo oomlcllo ou oode do i'ltaressa:lo, ou ou1ra eqliia!9nle, ~a fomla ela 
161: 

XI - PrOl'a de regll'arillare cun a Fazenda Mmpal oo d1mailio ou rede do r11eiessado, ou oo 1a eqtivalen:e, na foona da 
lei; 

XII • Dedamçao de ooocor~a oom o ooit&I o:infonna anexo 

XII I - l (lffl!O do C<lm.;lrome nto oom a pfll$!,r,.oo d8 SQIVÍQOS aw,Jmi(fOS, ~ido QOnfQ!ll'IO EIIOX,O XII; 

• O c111311,;rnen.);i ®S cb:urEn~sl'JJS tlil hatif:.çao dlYe ser C01Sl.b:fo na ~.o Ô:l iíli0llllel11:> --to:mo acina --
Lic. Excr~siv.a M l'JEPP? Reserv. Cola MEJEPP? Ex~e Amoslra!llem.? 

NÃO NAO NAO 

IOATADA SESSAO: 

PEDIDO DE ESCLAREClllENTOS: 

1 

IMPIJGNAÇOES: 

Até 2~20 p!l'a o e-mail C01fllNl10SBU(l;,~oom 

OSSERV,o.çoES GffiAIS: 

Local de entrega 

Secretlría Mlllicip~ do Saúde 

Av Euripedes de Aguiar, $92. Ce1(ro, muniaipio de Floriano, eslado do Piau1. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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cot.lPROVANl'E DE RETIRADA DE E:olTAL E SBIS AHEXOS 

EDITAL DA ÇIWAAQA POBLIÇA N" 00412020 

F'ESSOA.FISICA ___________________________ _ 
EMlEREÇO: ________________________ _ 

C1DAOE_· _____________ ,UF: ______________ _ 

CRF N": _________________________ _ 

T L 0N S 

E-M ... : 

RESl'ON5'AVEL PELO RECEBll1ENTO DO EDITAL 
NOMe ____________________________ _ 

EHIJEREÇO, ___________________________ _ 

CI UF· 

l ..,,,._ •• _ ___ ____ CPF: ____________________ _ 

TEIHONES ___________________________ _ 

- ~ ,_ ~ <,t;, G;tilol o - """""° "'"''"""' ' lí;ib;6o,.. - ~AtAAOA PDel.lCA N" oo~io. 
çujOo"""""""'do"'-"'ó -lilllçllo- -•pelaComl..,_,c~daLlcltoçt,o•po,,~ct,clo 3'1l'03121020. oo ho,-lo 

dn l)Ah(HlffVn .is. 13h00mln, pcrmanoc-mdo .aberto p;u;a novos in.'i:sft~os, pdo pcri;odo de t2 ~ses, m dn Comiss.\o -!O do 1.i<i'.oçio "IUl<lo llo __ doo_ doo _ PI, k<,oillOdo .-. 1w úmpo,;to, <lo k ,..r, •• 592 -Con\lQ

F'lc,rios,o,J'I 

Floriafto(Pll, ___ .,. _________ <16 ____ _ -
AVISO IMPORTANTE: 

O;_,,.o~tói'on:n,o lõ(ll,llow:,~o ô> T,_dOC<:nóódOEo&ódo - TCE-Pl, óólieililtnOó~V.S."~óróebOdó-00,1 
do--•-= •••mel çplllofl~,g,,n.,;1com 

A l'lió--dO ,ec(lO.,;me •~dó~~.,..-, 'fiebÇ6n -• no ini---• """'""""- d!,~-"'1onn,,;t,e•-

SAÚDE FL9,!t!!_I!=> secretaria Municipal 
de saola• 

O M1,1ní,;fplo (le Flori@no-PI , repre$ent@<Jo pel@ Secrew, I11 M1,mlolp@I <Je Sil1'.r(le, c,;,rn ~ ne Av. 
Euripedes de Aguiar, 592, C"'1lro, Floriano - PI, inscrila no CNPJ sob o n" 02169204/0001-86, 
alrav4• da comi$são especial de licitações. r"9ularmenb> nomeada pela Portaria de 1649120 19. de 
2de de:z.embro de 2019, pormelo<Jo EdlWI de CHAMAMENTO PÚBLICO SMS n,6 004/2020. toma 
público que resliurá o Ch11msmento Público Simplificado, pars con1ra111ção temporérla de 
ProfiMionais. para. atendltr as necessiclaclês de combale ao CORONAVÍRUS, para lotação nos 
hospitais da Rede Estadual. confotme ato de lotaçllo. rundament cio na necesskla<le de cada 
unidade, c,;,rn fo.mdamento no a r1. 37, IX, da Cornsütulção Fede«1I fulcro na Lei de Con1Jataça!lo 
Temporária e suas alteraçõe,s (Lei n• 5 ,309/2003; 5,86612009; 6.296'2013;6.424/2013 e do Déaeto 
n" 15.547/2014 e M DeaetM ES!aduais N"S, 188412020: 1888512020 81890112020. CONFORME 
NOS TERMOS E CONOIÇOES ESTABELECIDAS NO EOITAL CHAMAMENTO PÚBLICO SMS 
N, • 004/2020. 

! 1, DO OB.leTO 

OBJETO·: CONTRATAÇÃO OE. PROFISSIONAIS, EM CARATER DE URG~.NCIA DESTINADOS AO 
ENFRENTAI\IENTO DA EMERGl!:NCIA OE SAÚDE PÚSU CA DECORRENTE 00 NOVO CORONAVIRUS 
(COVl[l-19); PARA ATENDER .AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OE •LORIANO: 
I\IEOl:00 DIARISTA (20HISEl.1ANA). MÉ.DICOS PLA.NTONISTA (2'HJSEMANAJ , MÉDICOS 
INFECTOLOGISTA (24H/SEMANA)1 ENFERMEIRO DIARl,STA (JOH/SEMANAIS), BIOMÊDICO 
(30HISEMANAIS), FARMAC!::UTIICO, PSICÓLOGO DIARISTA (:!OH/SEMANAIS) , ENFERMEIRO 
PLANTONISTA j30HISEMANAIS), ASIOTERAPEUTA PLANTONISTA (30HISEMANA). TÉCNICO OE 
ENFERMAGEM (30HISEMAHA), TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA (30HISEMA.NA). AUXILIAR OE 
S1E.RVlÇOS GERAIS j40HISEMANA), IMAQU EIRO (40HISEMANA). PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRJOS 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, EI\I CARÁTER OE URGi!NCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA 
EMERG~NCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS CONFORME NOS TERMOS E 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL CONFORME NOS TeRMOS E COIIIDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EOITAL CHAMAMENTO PÚBLICO SMS N° 004/2020, 

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÁO LOGO QUE "A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO 
S:STAOO, GARANTIOO MS:DIANTS: POÚTICAS SOCIAIS e. S:CONÔMICAS aus: VISEM À 
REDUÇÃO 00 RISCO OE DOENÇA E OE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNl1VERSAL E 
IGUALITÁRIO ÁS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÁO E 
RECUPE.RAÇÃO, "CONSIDERANDO TAMBÉM A DECLARAÇÃO OE" EMERGÊNCIA EM SAÚDE 
PÚBLICA OE IMPORTÂ CIA INTE RNA CIONAL PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. A 
DECLARAÇÃO OE EMERG NCIA :EM SAÚO PÚ8LICA O IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN), 
E O PLANO OE CONTINGÊNCIA NACIONAL PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 
COROW..ViRUS (COV10•19). 

2. DO PRAZO E LOCAL DE CREDENCIAMENTO 

O creder1eiamento ocorrerá a partir do dia 30/03/2020, no horário das 08h30min às 13h00min, 
permanecendo aberto para novos interessados. pelo perlodo de 12 mBSes, Sala da CPL- -
Com,ssão Permanente de Licitação- na Secretaria de Saúde do Municíp,o, 1Ioca11zada na A11en,da 
Eurlpedes d9 Aguiar, rf' 592, Centro. Floriano-PI. 

3, DO CREDENCIAMENTO 

O interessado deverá se a.presentar, para aeder1eiamento. na seaetaria de saúde da Prefeitura de 
F orianc-PI. conforme Anexo 1. localizac!o naAv Eu:rtpedes de Aguiar, rf' 592, Cenlro, a partir do dia 
30/03/2020, no horário das 08h00mín às 15h00m n. permaneoendo abano para nollOS ínte<essados. 
pelo período de 12 meses, ,,nu cio dos seguintes documentos: 

3.1 • Pessoa Física ; 

1 - Cópia da Cédura de Identidade; 
li • Cópia de inscrição no CPF; 
Ili - Declaração que não empr@ga menor (ane:x:o Ili); 
IV -Cópia do 1Diploma de Graduação em Medicina com o deVtdo reg,stro; 
v - Cópia <la Cédula de ldenlidade Pro/i$SionaI e)ff>e(!ida pelo Conseino Regional compelente; 
VI • Número da oonta correnle/BancQ{Agênoia; 
VII - Formu ário de insaição assioodo; 
VIII • Prova de inexistência de débitos inadirfll)lidos perante a Justiça do Traoolho. mediante a 
apresentação de CE1rtldáo ne,gadva, nos Termos do TUulo VII-A da Oonsolldaç:l!o <las l eis do 
Trabalho, aprovacla pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1° de maio de 1943; 
IX - Prova de regularidade Relativa aos Trib1,1IO$ Fe<!etals e à Oí111da Ama <la União, awangendo 
inclusive as Contrib\.iç.ões Soà ais previstas nas alineas "'a," a •d' do parágrafo único do a 11 <la 
Lei 8212/91; 
X • Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do interessado. ou outra 
equivaierrte, na 1orma da lei; 
XI - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou ,sede do interessado, ou outra 
equivalellte, oo forma da lei; 
XII - oeoi~r.a,çào de concor'(lància COln o edital conrorme anexo V; 
XIII • Termo de Comprome ·memo com a prestação de serviços assumidos. preenehido collforme 
anexo VII; 

3,2. Não poderão pafticipar do aedenciamen lo aqueles que não apresentarem toda a 
documenta~o constante no ite-m 3 .1. 
3.3. A Clocumentaçâo exig1Cla será vistolia<la pela Comissão E~P8Qial <1e 1L.ieiU!ç,óe-s e setor j~ d100, 
e analisada juntamellte com a Secretaria Municipal d.e Saúde, 
3.4, Após a edenciamerito será publí~da a bta dos cre<J'enciados no quadro de avisos da 
Prefeitura, bem como• no Diário Oficial dos Munlclpios e Trlbtnal de Contas do Estado do PlauL 
3,5. Se~o aedenciados lodos os prolissionals qll8 comprovarem a habi6tação exigída neste edila1, 
3,6. O cre.denciamenlo terá validade até 12 meses, podendo ser prorrogado, obedecendo a 
legislação vigente. 
3. 7. Todos os er1Cargos, impostos e demajs tributos correm por conta do credenciado. 
3.8. Os documelltos que não forem emitidos pela internei deverão ser entregues em cópia 
autellticada. 

( 4 . FORMATAÇÃO DOS CURRiCULOS 

4 ,1. O curticulo profissional deverá ser preei,,chido pelo c.andidato nos moldes do Anexo IX do 
pre&ent8 Edital e enlr@gue a ComiMM ESl)éClal de LieilaçãO, 

4,2, Os ctitét'ios de avatiaçt,o CIOS tituros e tempo de e>Periêneia lolaliZarão o máximo de 10 (dez) 
pontos. 

4,3. Soroenle ser o considerados os lilulos expedidos por inslituições públicas ou particul'ares de 
ensino. devidamente autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura do governo Federal, 

4 .4. Efeti110 e~ercício d.e cargo. emprego ou função pl'.lblica em área de atuação similar as 
atribuições do ~rgo pretendido. pelo período minimo de 01 (um) ano. cornputados no máximo até 
05 (cinoo ,;,nos). 

4 ,~, Nenh1,1m titulo recebero dupl11 Y!I IQraç.ão. 

4 .6. Toda (s) as •informação (óes) contida (s) no currículo deverá (ão) estar aoomparhada (as) de 
documento (s) que comprove (m) a (s) imonnação (ões) a,p.-esentada (s), 

4. 7. A.s infQrmações prestadas na Ficha, de Inscrição {Anexo VI) senlio de imeira responsabilidade 
do 08ndidato, ricaó(j(> reservEtdo à Comi$São dO c:redenc::iEtmento o direito de el imin.it E1QueIe q1,1e 
preenchê.la de lorma i l'ICOrreta, incomp.lela, ilegível ou fomecer dados oompros<adamento 
inveridicos. sem prejufzo das sanções admin' strativas civis e penais aplicilveis. 

4 .8. A c/a,ssificação dos candidatos sera, efetuada aU'avés da pontuação dos títulos e compl'O'l/açâo 
do efetivo exercício de cargo. conforme os seguintes critérios; 

4 ,8, 11 0 0S CRITERIOS DE PONnJAÇÁO 

ESPECIFICAÇÃO Pontw,çllo Pontuação 

Unlt.lrla Máxima 

P<is-g raõ'u&Çio <l,outorado 2,5 2,5 

Pós-g racluaçio mtóitraào 2,5 2,5 

Diploma ou Csrtidao de ooncluséo de CUffi.O na ã.rea 2,0 2,0 

EfúliYo AXêrcicio da cargo, emp,ego ou função pública em .!ma da O,S 3,0 
atuação s lml r as atnbulções cio cargo pra lendido. pelo penado m fnlmo 
<.le O 1 (um) ~no, oomputooo:; no máxmo ~té 06 (seis ~nos). 

5. RECURSOS 

5, 1, Da classificação preliminar dos carxlidat,os é cabível recurso enclereçado â Comissão 
Orgar1i2adora d'o cred ciamenlo, uma unica vez, rio prazo comum de (03) três d ias conlados da 
put>llcação do f'Hultado. <leVenc:!o ser elltregue no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Floriano-PI. localizado na Rua Marques da Rocl1a. 1160. Centro. no municipio de Flofiano. estado 
do Piaui. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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5.Z. ô recurso doV rá eontor a p rfeita la ntir~ç;.'lo do re=rente, r !Õ s roc..,rs Is e o POdioo 
oe reforma. 
5.3. Havendo a rec:onsideraç:ao dá decis.ão dassificãtória pela Comissão, será publicado edlãl com 
resultado final da .seleção~ obedecendo em todo caso a ordem classificatória. 

6. CRI RIOS PARA DESEMPATE 

6. 1. Verificando-se a ooorTênc~a de empate em relação és notas r·ecebidas por dais ou mais 
inler-essados, terá preferência na ordem classif11Calória. sucessivamente , o candidato que: 
5 . 2. Apresontar idade mais avançada. 
G. 3. Tiver ol:>U<lo a maior no,e na análise de curr1cul0. 
6.4. Persistindo o empate será realizado sorteio ern a10 públ1co. 
6,4,1. O 5orteio -ocorrerá em local e·horãrio previamente defintdo pela Comi:ssao, na presença ck>s. 
candidatos interessados. os quais serao convocados pot edital publicado no Diário Oficial dOS 
M1.11tie:ipio:s, 
6.5. A aplicação do aitétio de desempate sem eíelivada. após a anélise dos rea.sos e· antes da 
publicação da lisla r1na1 do;; selecionados. 

7. DIWLGA O DO RESULTADO FINAL 

7.1. O re,ultado final w Credenciamento consi,;tlrá na mé<lia ob.ida na aniili,;e do$ ijtulo,; e 
comprovaç.ão do efetivo exercício de cargo. 
7 ,2, Tr.nscotMo o prazo soo, a in~ rposiçilodo (()Curso ouultimaoo o seu julgam nto, a Comiss · o 
encaminhatá o Inteiro Toor do Processo da Ch ada Pública ri' 0042020 à ~r taria Munic:ipal 
de Saúde para homolagaç.ão e adjudlc.açllo emitida pelo gestor (a) responsável. 
7.3. Homologado o resultado final. será lançado a lista com a classificação geral das candidatos 
aprovados e clas.sirlCados. conforme as di$poSições deste Edital, quanclà, entM pas.saré a fluir o 
prazo (le vahdade do creden,:,amento. 

8. 

Os .serviços dos profissionais credenciados neste edi1al englobam: 

8 ,1, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DIARISTA [20t1/SEM1ANA), M é:OICOS 
PLANTONISTA (2Ali/SEMANA) , MÉDICOS INFECTOLOGISTA [ 24H/SEMANA), ENFERMEIRO 
DIARISTA (30HISEMAN AIS), BIOMÉ.DICO (30H/SEMANAIS), FARMAC,E.UTICO, PSICÓLOGO 
DIARISTA [30H! SEMANAIS) , ENFERMEIRO PLANTONISTA (30HISEMANAIS), 
FISIO TERAPEUTA PLA:NTONISTA j30HISEMANA), 'ftiCNICO DE ENFERM AGEM 
(30HISEMANA), TÉCNICO EM PATOLOGIA CLINICA (30HISEM ANA), AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS (◄OH/SEMANA), MAQUEIRO l40HISEMANA), PARA ATENOIMENTO AOS 
USUÁRIOS 00 SISTEMA ÚNICO oe SAúOe-sus conlom,e Oedaraçc.ão de· E_me,gênd,. em 
Saúde F'úbllca de lml)Ort.iincla ln\ernaclonal pela 0,ganl~ção Mundial ela Saúde, a Oeelareçao de 
Emergência em Saüda Pública de lmportãncia NacioABI (ESF'IN), e o Plano de Contingência 
Naciooal pata lnfecç5o Hufll8M pelo no,o Corooavíru~ (COVt0• 19) 
8.2. Os velares dos serviços serão pagos conforme Preço de Referência pare Credenciamento 
(Anexo IV) , nele lncluldo impos1os, tsx,u , con1ribulç,ões e demais tribulo$ que envolvem o serviQO, 
8 .3 . AptúSú1ílar mél'lsalménlê nota fiscal dos s.etviÇOs ptüstàd0$ jurtto ao MunicipiO dú FIOtiiinO-PI 
à Secretaria de Flr,ru,ç;is, dO'Yidamor,le aceita e ate,;tada. por servidor d slgnado pela So«el, ri:i 
M un ci;pal (le Saúde. 

1. DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 Os p,,;,titaclàre~ set&eionados s0ráo cnamadOs !)ata assinatura Cio contrato, cuja minuta s&gue 
no Anexo deste Edital, 0011forme necessidade e conYeniência da Secretaria Munk:ipal de Saude. 
9 2 o momento dto tos,ifl!lwra do contrato. ca5õ nilo hi.jto 8Celreçilo do presttodor selecion!)do, 
deverá ser assinado Termo de Oesisténcia. 
9.3 A asslootum do coooato o a dlstrloolçào do consultas licat o a cr1tór1o exclusl\lO da Soctotaria 
Municipal dé Saud9, Ob8d&Cénclà à O((lém Cl'Or'IOlógica de úScala. 
9.4 São de inteira respon•abilidade dos prestadores oonlratados a• obrigações pelos encargo,; 
previdenciàrios, tis.cais a trabalhistas resultan1es d.e execução do Contra10. 
9.5 A FORMA OE PAGAMENTO será mensal, media11te proce,;samento da produção aprcesentada 
e aprovada, nos meios informau=s <la Sea-etarla M1.111cipa1 de Saúde, com I,mlle na 
programação orçamenlâria que S8fá definida por meio de COi1lrato, para cada Ucitanl0 contratado. 
9.6 O pagamento será efetuado mensalmente, após 05 dias da data da apresentação da nota fiisca1, 
n11 COi11a corrente informada, agênci11 e Banco, mediante nota de prestaçêo de serviço que deverá 
ser protocolade no Centro Administrativo de Florieno, tendo em conte o número de consultas 
efetivamente teallzadas, sendo o valor a ser pago de acordo 00m o projeto bâslco. 
9. 7. Junta~1,te com a soltcitaçáo de paga,n to 0 a Nota Fiscal, o Ored0nCiadO devêt'à apMs......W 
o Certificado de re,gulandadé junto ao INSS, FGTS e apresentação do comptOYante dé tecolhimento 
do INSS. 
9.8 O p,ooe,;samento dos serviço,; pre,;tados será realizado~ meio do Sistema de lnformaç,ões, 
portanto a Instituição lnteres=a deverá ter conhecimento oo sistema que possa vir a SCf" adotado 
pelo Município. 
9.9 Após à assirat.ura do Cootrato, a contratada não poderá se furiar de preslár os serviços, 
conforme os valores estabelecidos no anexo IV deste edital. ficando esdarec:ido que a desistência 
poslerior ec.arretará as sanções previstas no Capilulo IV da Lei Federal 8.666/ 93 e demais 
legrslaç,óes aplicáveis. 
9 .10 A exist ncia oa Contrato oi.lo implica a obrigação de contra,a,ção dos Hrviçcs. ficando a crilé,io 
da Administração Pública convocar o credenciado para a execução dos s \liços a qualque;- tempo 
<lurMte a vigêJ'ICia oontta1ua1. 

10. DO PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS 

1 O. 1, O pr~o de vigência do Termo de Ctedenciame11to para a execução dos serviço,;, objel.o de~te 
edital, seni de 12 meses, podendo ser prorrooado, obedecendo a leglslaçj!o vlgente. mantidas as 
d9mais cláusulas e assegurada a manut ção do equ1libtio 0COnõmic»alinanC0ito, des<l8 que 
ocorram alguns dos moüvos con1idos no §1º do arl. 57 da Lei Federal 8 .666193, juslilicados. por 
asàito, com ãn1eôãdénàia de 1 O dias dO 1Jêncimento, e previa mante• aut.ori:zadã pel:a au:torid:ade 
competente. 

11. DOS RECURSOS O AMENT: RIOS 

11.1 Para execução do obíelo desta contralação os recursos pr stos correrão por conta das 
seguintes dotaQõés orçamentâtiás: Projüto A~vidáclé: - 2057: 2047/ Niltutêzá dá Dé1ipésà: 
3.3.90.36 -Outros serviços da terc,,ros- PF ou 3.3.90.39- 0utros serviços de terc.e!ros- PJ 

O E • DA RATIFICA 0". 

12. 1 - A comissão Espec! de Uatação submetera à Secretária Municipal de Saúde o presente 
prOC4sso para HomOIO{JaÇao Adjudicação do Te<mo (1 Ctod ncaamooto. apos a OOvida 
ra ·ncação. 

..... """'-- -, 
12.2 - A $oorn1lltia Mun.ic:,pal de $aúdé podét'á, pot clespactio motivado é publicaclà, rnvogat ou 
anular o ptocesso, nos termos ela Lei Fedetal ,ri' 8.666193 e s&us moa11icaaores, bem como, adià
la. 

13. CONDIÇ PARA PRESTAC O DOS SERVICOS 

13.1 O Creclenclaménto será lorrnaliz.ado med.ante Tém'lo próprio, contendo as cláusulas e 
condlçõe.s previstas neste edital. 
a) ÉvediiclO: 

1) O crodonciamcnto de profissionais pcrtonoonlos ao quadro permanente do Municipio (Lei 
Federal n• 8.668193, an. 9", Ili) : 

2) O Município rnserva-se o dirnito ele fiscalizar, de forma permanente, a preslaçêo dos 
serviços paios credenciados. po<lendo prnoeder o descredenciamento, em ca,so de n1 prestação, 
verificada em ptooesso sdministraüvo especifico. com garantia do comracitório e da ampla defesa: 

3) O credencia manto não coní,gurarã íél.ação contraiu.ai ae pt0stação dê &t>rviços. 

14. DISPOSI FINAIS 

14 .1. As dwidss de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de inlerpretação do edital, 
deverâ,:, ser <;lirigid~s por escsito é Comi,;s(io Especi,;,I de Licil~ÇlÕ(!$ <;18$18 M1,1rõoip,,:, diàl Flori•:mo-PI 
e protocoladas no Setot des~nado a éSte fim, localiza.do na Rua MarqUM da Rocl'\a, 1160, Cootto, 
no municipio de Floriano • PI - Destinado ao ,oepartamento de Llcitac;ões e Contratos oci pelo e
mail : cpl orianosaude@gmail.com. 
14 .2. Os casos omissos deste Edilal e as decisões que se flzcrnm ncccssàrms serão rcSdMd.os 
pela comissão de análise dos documentos ou se neoeHãrio. pela Procuradooo Jurídica deste 
Muni<;ipiO, 
14 .3. Impugnações ao presente alo convocatório deve,ao ser dir,gidas à Comissão Especial de 
Lic:itaçêo desle cinlc:ipio e protocoladas no Setor destinado a este fim, localizado na R1.1a Marques 
da Roc:l>a, 1160, Centro, no município de Floriano • PI - Destinado ao Departamento de Licita,x,es 
e Contratos ou pelo e-mail: cplflQfianosaude@gmail.çom até o aia 25 de MatÇO de 2020. 
14 .4. Respeitada a natweza do oootrato tem~rio, por razões de intefesse p(lblico, podera haver 
a readequaç,ão das Oôn<liÇôés déÍlnioos inicialménlé no éditál, conform,; dispuser ;; légiSlação local 
14 .5. Os recursos referenres às decisões rel311vas 30 prooesso de credenciamento poderão ser 
interpostos no prazo de 05 (cinoo) dias úteis oootados do dia subsequente ã intima~o dos atos. A 
petição será dirigida à Comi s~ Especial dê Ucitação dêste M unicipio. 
14 .5. O Município. através da OornisSl!.o Especial d0 Uataçô8s. na forma do disposto no§ 3• do art. 
4 3, da 'Lei Federal o" a.666193 e alterações, reserva-se ,no direito de promover qualquer diligência 
de:slin,ç1d.1;1 a instrução do prOÇf;1$$D rf;!li;ativo ~ este Credern;:i,1;1men1.o 
14 .6. O Foro competente para fins de discussão ao Edital e Ten-no ele Credenetamento décorrente 
é o da Comarca de Floriano, esta® do Piaui. 
14 . 7. Este Edital entra &m vigor na data dê sua d ivulgação, atravêS dO Diário Ofieial dos Mur'licipios 
do Pl,aur: no mural do Centro Admini strativo Municipal e no SI o do TnbuMI de Contas do Esiado 
do Pitoui. 

F oriano {PI). 23 de Março de 2020. 

Cé 11 a Mota da SIiva 
Presidente CPL SMS 

PABLO RAMON REIS OE ALENCAR 
Diretor Oepar:tamenlo de Compras 
Secretária M~n.icipal de Saúde 

Visto: 

James Ro<lrigues dos Santos 
Sec, dê Saide ele Flori,no.PI 

SAÚDE FLORIANO -- - Secretaria Municipal 
deS<Jüde 

ANEXOI 

LOCAL DE INSCRIÇÃO PAAA CREDENCIMtENTO: 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE FLORIANO· PI 
DEPARTAMENTO DE UCITAÇÕES E CONTRATOS 
TE LEFONE (89) 3515-1136 
FLORIANO - PIAUÍ 
HORÁRIO: 08HOOMIN-13HOOMIN / SEGUNDA A SEXTA REIRA. 
DATA: A partir do 30103/2020, no horário das 08h30min às 13h00min, permanecendo aberto para novos 
interessados, pelo periodo de 12 meses. 

COt, ISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Porla'la da 164M019, da 2 da daz«nl>lo de 2019. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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, SAÚDE 
F.LO!JANO s.cr.turla 1111unlclpaI1 

de SCl!lcU-

ANEXO li 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Pessoa Flsica. __________________ _ 

CPF: __________ _ 

CRM: ____ _ 

Nome: ____________________ _ 

RG: _______ CPF: _______ _ 

Data de Nasc: _J_j_. 

Filiação: 
Pai: _________ _ 

Mãe: __________ _ 

Endereço: ________________ CEP: ___ _ 

Telefones: Residencial(_) ___ Comerei~ L) ___ Cel. LJ __ _ 

E-mail: _______________ _ 

ANEXO Ili 

DECI.ARAÇÃ.0 QUE NÃO EMPREGA MENOR 

Eu, --------------~ portador dê 
iden6dade._____ e do CPF residente e dcmiciliadc 
na~------------~ DECLARA, para fins do disposto no art 27, 
V da eí Federal n• 8.666193, q e não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabáhos noturoos e meoores 
(!e 16 (dezesseis) anos em qualquer trabáho, salYO na condição de aprendiz, a partir tle 14 (q11atorze) anos, 
con me Lei Federal n, • 9.854199. 

................. ....................................................... , .......... de ........... .............. de 2020. 

(Nome comple o da pessoa fi sica ,e assinatura) 

O valor a ser pago pelos serviços pres ados, serão autorizados pela Seuelífia Municipal de Saúiii de 
FIOíiíMIO Oisponibiw 2&3 (du~entos fl sessenta e seis) ncwas vaJas. 

~equisilolE.scolaridade comum a toclos os cargos de nwel superior. Expesiência 
Profissional eklu quali ca;ixl romprovada, confonne itens de avaliação descmos nos Ane~os. 

Requisito/Escolaridade comum a todos os cargos de nwel técnico e fundamental : 
üpe<iêocia p~ 'lssion~ eJou qu ficação rollll)fovada, 

RECURSOS 

HU~OSICAAG 
A 

HOIWUA 

IEDICOIKAAISTA ~ 

~Nlli 

L ICOS O 
t lFECTOI.OGISTA 
f24ll'SEI.W.i\l 

El'HRM:RO IM 
DIARISTA 
f.lO~ 

06 

80:0.00 '~ 

10.93!1.00 

1.&Xl.00 

Ofma,-•~.<II Cll"la 
~EJ111Aidona,bTecl:IJIX)I . 
de~-,:,.r~ oullv.ii;Wi 
i:,l:>IE~~roCRM 

~. de,i.dam!dt ~ de Ctm 
S1çJér/lOi' «nl~, time<m p:t ~ 
de elllilo ~ . reameadl oo re.'alêado 
ptkl LEC t ~ no CRM. c«tifltlÓ:) de 
«ttlusb d~ Rl:!klénda Uü:a, mi ln~ 
reoonlleci:l)péli!~ 
Nad:rul de~ l.lélb: w tiü, de 
~illlh:lct:llogia,rlCICIOlle:ido ,ptll 
~J,l!,:b~i!!!i!ner~Kbno 
~ egjonalóe M~eregino 
i:r~I noConsello Rejoml de~. 

Cino Superior na r~·a à"ee dl Clrj!Oem 
lmíliçàode Emilo SIJpem'. reo:dJecm cu 
rMiàtó:l pii) LIEC, e Rfgsl'o no Conseh:l. 

&,,no r&fo oooipielo ~Cuw T!onioo"" 
Enl!Jlnirpn. 

DE 06 12ll,OO T~ Emíno Fun4m!nlal ~ 

arag o nico• Os salários serão acrescidos de gratificação de perioulosidacle 
Correspondente a 40%(quarenta por oento) do valor do salário constantt da tat,ela acima. 

Floriano (PI), 23 ele M ~ de 2020. 

SAÚDE 
F~~OR~ secl"ótoria Municipal 

de Saüde 

DECI.AR:AÇÃO DE CUMPR.IMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABIUTAÇÃO/CONCORDÃNCIA COh 
EDITAL 

DedérO pera odos os füts de tfieito, ronrordar com as condições do e([rtal de aedenciamenlo no tocante à 
fom,a de atendimento, instalcWyões e V~or de Referência, c001prometo a forneter as infomiações ou 
oocllílefltos soíic.itaoos referentes aos serviços re zaclos. Estando ciente de Que a Qualquef momento poderâJ 
wcancelaooo credenciamento, tendo também conhecimento que nos é vedado cobrar qua:,squet honorã1':ls 
dos beneficíários ot,to desse edital. 

................................................ .......................... , ....... de ......................... de 2020. 

orne: 
CPF: 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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,c.\Jd-ººs~ 
i§- ,-_: ~ 

Q ( t r!. =================================-- ~ - ~ ·i l:t:- ~ 

SAÚDE 
s.cr.turla 1111unlclpaI1 
de SCl!lcU-

TERMO DE COMPROMETIMENTO: 

Eu Registrado no 
---------'comprometo-me a assunir os SEMÇOS, 
de ................ ........... .............. ............ ................................... .............................. ..................................................... . 

Assinatura do Credenciado 
Nome: 

CPFICNPJ: 

SAÚDE 
Fl,OR~ secretar-ia Municipal 

de S.<Hide 

MINUTA 00 CONTRATO 
(Podera ser ll'Odi5cado para melhor adequação ao Interesse pftblioo) 

CONTRATO XXXX/202X 

INEXIGIBIUDAOE POR CREDENCl~MENTO Nº XXX/20.2X 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX_Xl202X. 

CONTRA TO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE FLORIANO (PI) 
E A PESSOA FÍSICA X.XXXXXXXXXX. 

Pelo presellte illWll!lento A Secretaria Municipal de Saúde de Floriano- PI, pessoa jurldica de lfireilo público 
interno, com sede na Avenida Euripedes de Agtiar, n'492 inscrito no CNP J sob n'.02.1 69.204/0001,85 neste 
ato representado por s11a secre1àlia, a Sta. xroxxxx, brasileira, inscrita no CPf sob o n•, doravante 
denominado silTl)lesmmte de CREOENCIAITT'E, e a Pessoa Flsica XXXXX)O()()()()OOOO( CPF XXXXXX, 
endereço XXXXXX, na cidade ele XXX. Estado de XX.XX, denominada CREDENCIADO (A), em COllfonndade 
com o processo de aedenci.-nento pl'.lblico de n• OOXJ202X, julgado dia m ele xm de 202X, mediante as 
seguinte,s clâusulas e coodiçõe:S. 

CLAUSULA PRIMEIRA-Objeto do Conlrato 
1.1. O presente teímo tem POI objeto o OR.EDEt/CIAMEllTO llE PESSOAS FISICAS INTERESSAllAS EM PRESTAREl'J 

SERVIÇOS EM SAúDE NAS AFIEAS: MEDICO DIARISTA (20HISEMANA)1 MÉDICOS PLANTONISTA 
(241-tlSEMANA) , MÉDICOS INFECTOLOGISTA (241-t/SEMANA), ENFERMEIRO !DIARISTA 
(SOHISEMANAIS~ BIOMÉDICO (30HISEMANAIS), FARMACÉUTICO, PSICÓLOGO DIARISTA 
(30HISEMANAIS) , ENFERMEIRO PLANTONISTA (30HISEMANAIS), FI SIOTERAPEUTA 
PLANTONISTA (3DHISEMA.NAi TÉCNICO OE ENFERMAGEM (30HISEMANA), TÊCNICO EM 
PATOLOGIA CLINICA (30HISEMANA), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAl;S '40HJSEMANA~ 
MAQUEIRO (40HISEMANA~ PARA ATENDIMENTO .AOS usvAIIIOS oo SISTBIA ÚNICO DE SAUDE-SUS NA 
CONl'EHÇÃO DO VIRUS COVID-19, OOll'Of.E NOS TERrolOS E CO DIÇÕES ESTASELECIOAS NO EOITAL, 

CLAUSULA SEGUNDA- Do Valor do C<>nlrato 
2.1. O credenciado obriga-se a prestal' os sel\liç,os de ( .... ), objelo deste edital de a-edenciamento, pelo 'lal01 
de RS ( ••..• ) ()OI XlOOOOOOOOOO(, nele inclwclo ~os, taxas, ,coo1Jibuições e demais tributos que enl/Oivem 
o se<iâço, sendo o val!)rglobal do conlralo RS ( .. ,). 

CLAUSULA TERCEIRA - PaQamcnto 
3.1 . A FORMA OE PAG ENTO será mensal, medfante processarrento da produção apresenlada e aprovada, 
nos meios • nformalizados da Secretaria 1. unq,al de saúde, oom limite na progranação ~ nl/ria que serã 
(leijnida por meio de oontrato, para cada, Licitante oontratado. 
3.2 O pag3'1'1ento será efeluado mensalmente, apô<S 05 dias da data da apresentação da nota fiscal, na 00n1a 
cooente informada, agência e Banco, mediante nota de prestaç~ de serviço, que cleYetá sei- protocolada n.o 
Centro Administra:i\lO de Floriano, enoo em 00nla o nllllero de consullas efetivamente realizadas, se11do o 
valor a ser pago de acorclo com o p~eto b/lsioo. 

3.3. Juntamen~ com a solicitação de pagame:nto e a Nota Fiscal, o Credenciado deverá apresentar o 
Certilicaoo de regularidade junto ao INSS, FGTS e apresentação do oompro~aflte de reool irnento do INSS. 
3.4. Todos os encargos, i0"9()Stos e demais lllllutos correm por conta cio Credellciaoo. 

CLÁUSULA QUARTA- Recursos Orçamentmios 
4.1 . Para e,recuçao do presente contrato. os recursos previstos oorrerao por oonta das seguintes ootaçoes 
orç.wnenlári<IS'. Para execuçilo do objeta dest.i oont'.it.ic;oo os rewrsos pr~ cooerão por conta elas 
seguintes dotções orç.wnentàrias: Prcielo Alividacle: - 2057; 2081; 20431 Natureza ela~: 3.3.90.36 -
Outros serviçOG (!e terceiros - PF ou 3.3 90.39- Ov\Jw serw;os de terceiros - PJ. 

CLÁUSULA QUINTA - Oas Ol>rigações da CREDENCIANTE 
A CREOENCIAHTE devera: 
a) Elelllar o pagamento ao CREDENCIADO de acordo com o estalielecido nes!e contrato; 
b) Fornecer ao CREO ENCIA.00 todos os dados e inlonnações que se raçam neoessarias ao bom desempenho 
cios serviços ora contratados; 
e) Nenhuma outra remJnera;io sera dewda ao Contratado, a qualquer ti tulo ou natureza, deoommtes de, 
encargos sociais, trabalhistas e pre1~denciilrios relatiYOG ao cumprimento das ollrigações estabelecidas no 
pl"esente instrumento, pois, fica oon--encionaoo que não há relaçllo ele ~rego entre o Contratarite e o 
Contratado, estanclo este Contrato (!lsciplinado petos artigos 593 e seg.ulntes do Codigo Civil 

CLÁUSULA SEXTA- Obrigações do CREDENCIADO 
6.1 . Prestar os serviQos contratados em local designado e ele aoofdo com a necessidade da Secretaria ele 
Saúde do Municipio de Floriano • PI. 
6.2. Iniciar a prM!a.ção dos imediatamente após a homolo911Ção do credenciamento e r!ltificação do processo 
e assim que forffll sendo requisitados. 
6.3. Manter-se na litado juflto aos Olgãos de liscali~ da s1.1a c.itegoria.. 
6.4. Zelar pelo cumprimento das normas internas do CREDENCIANTE, bem como, de higiene e segurança do 
trabalho, seguiAdo as normas cio Ministério oo Trabalho e do Ministério da Saúde. 
6.5. Comunic<I' .li CREDENCIANTE qualquer alteração que possa comprometer amanutençà:l do Conlralo. 
6.6. Responsabiiza-"se por toclos os danos causados à CREDENCIANTE eJou terceiros, decorrentes de suai 
c(J1pa ou dolo, prowcados pela negligência, imprucléncia ou i~r'icia quando repará-las e corrigi-las ás suas. 
expensas. 

CLÁUSULA SÉTIMA -Viglmcia do contrato 
7.1 . o presente Termo de ~enciamento erà lligéncia de <lte 6 meses. pooonoo ser pl'Qrrogado conforme 
iflteresse da Contratanle. 

CLÁUSULA OITAVA - Rescisi o Contratual 
8.1. O presen!e Termo de Creclenciamenlo poclerà ser rescindido a critério da contratante. sem que ao 
credenciado caiba qllillquill' indenização. ou. reclarn91;&). 
8.2. A inexecução tola! ou parcial cio Termo de Credericiamenlo enseja a sua rescisão. com as consequências 
contratuais e as previstas da L · Federal 8.666/ll3. 
8.3. O Termo de Credenciamento poderà ser re.sçin(lido se, por alg~ motil'O, o credenciado deixar de possuir 
as con~ ele habilitação e~igidas no Elital de ~denciamento. 
8.4. A rescisão deste Termo (!e Credenciame11to podera ocorrer nas l01mas pre\lÍStas no Al1igo 79 da Lei 
Federal 8.666193. 
8.5. Poderá ser solicitada rescisao e/e Termo de OredeJ1Ciamerito por parte do credenciado, com lllll!! 

anteçedência mínima de 07 (sete) dias. condicionada à anàlise cio contratante quanto à possibilidade da 
rescisão antes cio termino ele ~igência do presente Termo. 

CLÁUSULA NONA - Penalidades e sanções 
9.1- Pentlidades 

9.1 .1. O não cumprimentooo o cuqirtnento parcial. ou ainda a ooorré11Cia de qualquer irregularidade 
na prestaçao de serviço. por parte do credenciado. ensejará ap1icaçãO de multa conespondente a 10% (dez 
por cento) cio vabr deste contrato. Pilõ cada notfficação lormaizada a este. ir'ldependenle da possiõil1dade de 
rescislio contratual. oom as consequências premias em lei. 

9.1.2. A aplicação da multa prevista no ilem anterior poderà ocorrer somente três l'ezes, sendo que a 
noli~ar;ilo seguinte ensejará a rescisoo contratual e aplicaçoo <las (femais sançws previstas. 

9.1.3. O credenciado ficará s~eit.o às penalidades ,prellistas na Lei F~ ral n• 8.666193 e alterações, 
nos casos nw previstOG no E<lital. 

9.2• S.nções 
9.2.t Verificada urna das hipóteses prellÍsta:snossub-itensanteriores. aSecretariaMun~al de SaCide 

podera opiai' pela corwocaçao dos <!emais ctedenda.dos, se hou...er. 
9.2.2. Pelo nao oumpiimento ~tal ou parcial cio objeto contratado a Secretaria Murkipal de Saúde 

poderá g.wantida a, préwa de~ dO credenciado, no praro de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa pre,ista rieste 
Tem,o de Credenciamento jun1amente com a:s seguintes sanções. 
a) Advertência. 
b) Suspensão ~orária de par1jcipaçio em Lici1ações e impedimento de contratar com a Adrrinistra;:ão 
Pública, por prazo nio superior a 02 (oois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licijar ou cori alar com a Adninistraçllo Pública enquanto perdurarem os 
motivos deterninan es de puniç:lo ou alé que seja promollida a reabilitação perante a própria aU10riclaoo que 
~ lk;ou penalida'1e, a qual sera CQricedida sempre que o CQn1rataoo ressarcir a Admin· raçao pelos ?'ejuloos 
resultantes e após clecofl'lclo o prazo ele sanção aplicada COfll base na allnea anterior. 

9.2.3. As sanções previstas na allnea "C", oo sub-Item 9.2,2, sà:l de oompetêncla e)'.Clustva cio Prefeito, 
Municípal - PI, facultada a delesa do iflteressado no respectivo processo no praro de 10 ,(dez) dias a contar da 
abertura das l<istas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Condi~s Gerais 
10.1. Fazem parte ~te instrumento o disposto no Edital de Credenciiamen .o e ~us anexos. tencfo plena 
validade enlre as partes contratarte&. 
10.2, A tolerma ele qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra cisposições deste Termo de 
Credenci.-nento. não exime o infrator de ver exigida, a qualquer tempo, seu <:Umprimento integral. 
10.3. O aedalliCÍado se obriga a ma~r as condições ele habilitaçao e qualilicação dtnnte a vigência deste 
contrato, sob pena ela icação do disposto na Oáusula Oitava. 
10.4. O presenle Termo ele 0-eóenciamento é re9ido pela Lei Federal 8.666193 e alterações. 
10.$. F1ea eleito o Foro da Comarca de Floriano, estado do Piaul. para dirimir even!uais Ugios oriundos do 
presen e T e,mo ele Credeoolamemo. 
E, por assim estarem de aoordo e ajustados, fimiam este rnslrUrnento em quatro \/las. de Igual teo< e om,a, 
perante duas testemunhas abaixo assinadas pa a a proclução dos desejados efeitos JUfldlcos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA · DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent
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SAÚDE 
s.cr.turla 1111unlclpaI1 
de SCl!lcU-

1 1.1 O valor do contrato deoorre de uma estimeva de plantões por penado de 12(da.:e) meses. 
As~im P()(lará Mvet a alteração no número de plan\6es men$a,s, conforme nee&s$idade do 
serviço. Os plantões poderão se< prestados em m ou mais lurnosldia conrorma neoassidade do 
serviço e planejamento da seaelarla municipal de saúde_ Os s11rviços d& infectología pr•eslados 
poderão ser presiados no sistema de atendimento pr&Sencial e sobre aviso. Para fins de 
oontabilizar o plan tão o profissional deverá permanecer na unidade de saúde, ainda que niio haja 
pacientes para atendimento ~endado. possibmWfldo o aleridime1110 oo demanda espootàn ea. O 
numero de atendimentos para profissionais para plantão de serviço sera designado pela secretaria 
moolcipal de saúde, através do controla da regulamentação. 

Flortano (PI), _ de. ____ de 202X. 

CREDENCIADO 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1. __________ _ 
Nome: 
CICIMF: 
Cargo: 

SAÚDE 'l,.O,!IANO s.cretario Mun[cipa1 
desoüde 

2.~----------
N~ 
CICJMF 
C~go: 

ANEXO VIII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

I - DOOBJETO 
Este pmoedimento tem por ohjelo CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS 

INTERESSADAS EM PRESTAREM SERVIÇOS EM SAÚDE NAS ÁREAS: MEDICO DIARISTA 
(20HISEMANA), MÉDICOS PLANTONISTA (24H/SEMANA) , MÉDICOS INFECTOLOGISTA 
24HISEMANA), ENFERMEIRO DIARISTA (JOH/SEMANAIS), BIOMÉDICO (30H/SEMANAIS), 
FARMAC~UTICO, PSICÓLOGO DIARISTA (30H/SEMAN.AlS) , ENFERMEIRO PLANTONISTA 
(30HISEMANAIS), FISIOTERAPEUTA PLANTONIISTA (30HISEMANA), TÉCNICO OE 
ENFERMAGEM (30HISEMANA) , TÉCNICO EM PATOLOGIA CLINICA (30HISEMANA), 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (40HISEMANIA), MAQUEIRO (40H/SEMANA). em regime de 
contratação temporária ,para alendimento aos usuários do Sistema ünico de Saúde assistidos pelllJ 
Sec.-el.aria Municipal da Saúde de Filoriaoo - PI. 
11 - JUSTIFICATIVA 

Este proieto se refere ao credenciamento de pessoa(s) fisica(s) para pfesmção dos serviços 
acíma cílados, em atendimento aos usuál'los cio Sistema Oníco de Saúde, assistidos pela SeCíetaria 
Municipal de Saú e no emfren amemto do COVID•19. 

Justifica.-se a conlratação logo que 'A saüde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e económicas que visem à redução do nsco de doença e de 01.1ttos 
a9ravos e ao aces$0 univen;al e Igualitário às aç6e.s e sel'ViçQ<$ para sua prom~o. pro~o e, 

recuperação. "Çonsideraoclo lambém a Declaração de" Emergência em Saúde Pública de 
Importância In1emacionaI pela Organização Munoial da Saúde, a Decaaraçào de Emergência em 
Saúde Pública de tmportãocla Nacional (ESPIN), e o Plano de Gontlngêncía Nacional para Infecção, 
Humana pelo novo Corooavirus (COVID-19). 

111 - DA P~ESTAÇÃO 00 SERVIÇO 

O valor do contrato decorre de uma e$limava ele plantões por período de 12(doi:e) meses. Assim 
poderá haver a alteração no número de plantões mensais, conlorme necessidad& do SfiMÇO. Os 
plantões poderao ser prestados em m ou mais tumosfdia conlo,me necessidade do serviço e 
planejamenlo da secretaria municipal de saúde Os serviços de infectologia prestados poderão ser 
p.restadoo no sistema de atendimento presencial e sobre aviso. Para fins de contabilizar o plantão 
o prOlissiona1 deverá permanecer na unidade de saúde. ai11da que não l'laja paeie11tes para 
atendimento agenda o, possi litando o atendimento de demanda espontânea. O número de 
atendimentos para. profissionais p-ara plantão de serviço será designado pela secretaria municipal 
de saucle, através do controle de regulamentação. 

IV - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES 
O va ora ser pago pelO<S serviços prestados .. serão autori.úldos pela Secretaria Municipal de Saücie 
de FIOriiano. 

lfüM.I\HOSICARO 

" HOIW!IA 

t.llil lCODWGb"T.-. °' 
~"l 

t ICOS OI 
IHFECTOLOGISTA 
12•~-

EI-EERMER> 
DIAAISTII 
l3<J~B,W,WSJ 

T rtlCOClE 
(f'SERMAQEM 
30,.,s,e.w.o, 

>\Ul<ÃINl OE 
WMÇOS 
GERAIS 

"°~ 

Vl3TO 

(M 

0G 

Oli 

J..,.ES RQOIWUES DOS SA/flOS 
8FC OEfiA1°.EFOE FIORLliNO.PI 

10.800,00 

2.000,00 Te!npg-ilrià 

, bOtl.00 ..._.., 
, atll.00 ,..._1o 

SAÚDE FLpA:tA~ $.--t;,-.tQrk;I Mun ç lpt;1l 
CS.. SGUClle 

ANEXO IX 

~ CD,,ttrT'miD~, mCimo _,..,m __ P>' ..,.. 

Cll~~.~,:i..~~ 
pdot;&o-n,c,;,; 

,o;:,t:,ma,_,_i......., ,c1oei..o -«rtM--~~ 
O(! enai'IO :ll.4)Nkf". reecdt8CaCIO °"' r~•<bdO 
peloti.'IECtRllgla.tonoCRNI ~flc:ldo-ôil 
-~i:t.O<lln,;la -cm 1nto,;t..,gi._ 
HConhecida pelll Cmi9Ao 
,Noàonaldo •- r.-: ... nu,do -""~·-""'· ~--••Oft•~ .. eo.-A-..,Moóor.:••
put-mCornoíl>oRogil:naldoL-..,_ 

Clr.lll~rarc:~n ãrmdClcmgo~ 
lnu.Ji;lodt~n~~-~~ 
,ei,a!ldlóopetQ..,,EC. e ~oriocoo.,e.no 

EfflinoMtdoOOfflPIID•CUJCI Tti:nlOoem 
E.olmn,gm,. 

En,ano~Ulllftl"i!flll~b 

MODELO OE C lcuLO 

1. DADOS PESSOJ\IS 

1.1Nom&~O: 
1.2Fli~ 
1.JNaciooalidaoo: ___________________ _ 
1.4Neru~lldsde· ____________________ _ 

1.5 o.atado Nasámonlo: __________________ _ 
1.6EstadoCivi: ____________________ _ 

2. oAOos oe 1oe1mFICAÇJi.o 
2.1 O.reirado Identidade e órgão expedidor: ____________ _ 
2.2 Ca,;ia\llroóe Pes«>~ FlGlctl - Cl'F: ______________ _ 
2.J TIW ~ S.tor ______ Zona; _____ Sêl).ãO: -----
2. 4 Ninlero do certllicado do ,., ...... 1s1a: 
2.5 ndereço ReSld nclill: _________________ _ 
2.6 EndorOQO Elotrónico: _________________ _ 
2.7 T el&fone residencial • celular: 
2.8 Outro enoo,090 & 1oietone ?~ro oon~o ou reem: _________ _ 

3. ESOCllJlRIIJADE 

3.1 Gfll\OUACÁO 
e.roo: _______________________ _ 
lnst,lUlçllodeEnslnoe __________________ _ 
Ano do oonciusào:-,-__________________ _ 

3..2. POS-ORADUAÇÃO 
CU-ao: _______________________ _ 
lnG!llUIQto d& EnSónoe __________________ _ 
Anodeoonciusêo: ___________________ _ 

3.•. ( ) flleSTRAOO ( ) 00l.)TORl>OO 

c..:so. ------------------------lnsab.JiçãodeE.-.sino. __________________ _ 
Ano de oonciusoo: 

3.5. OUlROS c~sos E EVENTOS 

4. 1 NfOOfllAÇôES AOICIOOA!Sc 

Asslnatura do Candlda!O 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


