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PROTOCOLO DO CREDENCIAMENTO Nº. 06/2017 
  
SOLICITAMOS QUE PARA EFEITO DE CONTROLE NOS SEJA 
TRANSMITIDO VIA E-MAIL (licitacoes@pmcgs.pr.gov.br) OU FAX (41-
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COMO OS DADOS ABAIXO:  
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL 
 
CREDENCIAMENTO Nº.: 06/2017 
 
 
Empresa:  _______________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________ Fone comercial: ___________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________, nº. _________ 
 
Bairro:__________________________________Cidade:__________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:________________________________    
 
E-mail: __________________________________  Celular: ________________________ 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO  

Nº. 06/2017 
 
 
I. PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Campina Grande do Sul, Paraná, torna público para conhecimento 
dos interessados que se encontram abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA 
ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, DE ACORDO COM 
AS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 
SUS, DESTINADO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL. 
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, com avaliação final em conformidade com os 
parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital. 
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, 
vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no Edital. 
1.4. O presente credenciamento será regido pelas normas contidas na Lei 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, que a 
suplementam no que for omisso.  
 
II. DO OBJETO 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA 
ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, DE ACORDO COM 
AS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 
SUS, DESTINADO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL.  
2.2. Serão classificadas e posteriormente CREDENCIADAS todas as empresas que 
solicitem seu credenciamento e preencham os requisitos deste edital e que aceitem 
realizar os serviços descritos pelo valor estabelecido pela Administração, e que 
corresponde ao valor médio de mercado.   

 
III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste edital.  
3.2. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação de sua 
documentação, sendo que o Município de Campina Grande do Sul não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do presente procedimento.  
3.3. A participação no credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral 
dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  
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3.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou poderão 
ser autenticados pela Comissão de Licitação, mediante apresentação do original.  
3.5. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:  

3.5.1. Em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  
3.5.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) por qualquer órgão 
governamental, autárquico, fundacional, de sociedades públicas ou economia 
mista das três esferas, e, caso participe(m) do credenciamento, estará(ao) 
sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 
8.666/93; 
3.5.3. Que esteja(m) reunida(s) em consórcio ou coligação; 
3.5.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
firma a requerer o credenciamento, ou exista vínculo diretamente entre os sócios.  

3.6. Não poderá participar direta ou indiretamente do Credenciamento, servidor 
dirigente da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, bem como as empresas 
cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da mesma.  
3.7. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório. Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte 
e quatro horas.  
 
IV. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Os interessados em se inscrever no processo de credenciamento nº. 06/2017, 
deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitação os documentos descritos no 
item VI do presente chamamento, no endereço acima mencionado, a partir de 
04/07/2017. 
4.2. O pedido de credenciamento poderá ser feito a qualquer tempo enquanto perdurar 
o interesse da Administração Pública na prestação dos serviços objeto deste 
Credenciamento. 
4.3. O pedido de credenciamento, indicando os serviços oferecidos (Anexo I), deverá 
ser apresentado em uma via, em linguagem clara, datilografado ou digitado, sem 
emendas, rasuras, devidamente carimbado, datado, assinado pelo representante legal 
da Proponente, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas 
duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), em algarismo (valor 
unitário do serviço, valor total do item e valor total da proposta). No preço ofertado 
deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como 
impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto.  
4.4. No pedido de credenciamento (Anexo II) a empresa deverá informar: 

a) Razão social da empresa; 
b) Nº. do CNPJ da empresa; 
c) Validade da proposta; 
d) Carimbo e assinatura do responsável pela firma proponente; 
e) Declaração do licitante, submetendo-se a todas as cláusulas e condições deste 
Edital; 
f) Data da proposta; 
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g) Indicar os serviços que se propõe a realizar, bem como o quantitativo dos 
mesmos, com o correspondente valor já registrado, demonstrando a total 
concordância com os valores determinados pela Administração.  

4.5. De modo a facilitar o manuseio das propostas e para fins de segurança, as páginas 
deverão ser numeradas. 
4.6. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências deste Edital. 
 
V. DOS PRAZOS 
 
5.1. O pedido de credenciamento (Anexo II) deverá ser dirigido à Comissão 
Permanente de Licitação, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo 
com o item VI deste Edital, devendo ser protocolado no Setor de Protocolo desta 
Prefeitura, a qualquer momento, em horário de funcionamento da Secretaria Municipal 
de Administração, Finanças e Planejamento, em envelope fechado. 
5.2. O prazo de vigência do termo de credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) 
meses. 
5.3. O prazo para assinatura do termo de credenciamento será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação dos interessados. 
 
VI. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
6.1. As Proponentes deverão protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura de Campina 
Grande do Sul o envelope da habilitação, devidamente fechado, com os dizeres na 
parte externa e frontal:  
 

NOME DA EMPRESA 
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 

CREDENCIAMENTO Nº. 06/2017 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
6.2. Depois de protocolado, o envelope da habilitação deverá ser entregue no Setor de 
Compras e Licitações. 
6.3. A proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, a seguinte documentação: 
 CARTÃO CNPJ 
 CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E 

À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 
 CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL 
 CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL 
 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT 
 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU 

MUNICIPAL 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA 

SEDE DA PESSOA JURÍDICA 
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 ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES OU CONTRATO 
SOCIAL CONSOLIDADO OU OUTRO DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO QUE O 
VALHA 

 CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
 DECLARAÇÃO DE QUE NO MOMENTO DA ASSINATURA DO TERMO DE 

CREDENCIAMENTO 
 ANEXOS A SEREM PREENCHIDOS DESTE EDITAL. 
 
Observação: Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à 
verificação de sua autenticidade através de consulta. Os demais documentos deverão 
ser cópias atualizadas e autenticadas pelo tabelião ou por servidor Municipal (com 
apresentação do original para conferência). 
 
VII. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste 
Edital, de acordo com as necessidades desta Municipalidade e conforme 
disponibilidade financeira e orçamentária.  
7.2. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será 
feita pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser acompanhada de pessoa 
designada pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser observado o seguinte: 

7.2.1. Análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
prorrogável por igual período, contados a partir da data de recebimento da 
documentação. 

7.3. Serão declarados inabilitados os interessados: 
7.3.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido 
punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, com a publicação do 
ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o 
expediu; 
7.3.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da 
classe, sejam as pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem 
como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo; 
7.3.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação 
obrigatória exigida no Edital (documentação pessoal e profissional); 
7.3.4. Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de 
cláusulas contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos 
serviços prestados. 

7.4. Após análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação, e 
constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será a empresa considerada 
hábil para o credenciamento, e notificada por esta Comissão. 
7.5. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da data da ciência da decisão. 

7.5.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os 
documentos anexados em fase de recurso; 
7.5.2. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral desta 
Prefeitura, sendo dirigido à Comissão Permanente de Licitação, ficando 
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estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para análise e decisão da 
Comissão; 
7.5.3. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e 
não protelatórios. 

 
VIII. DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o 
credenciamento, os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias corridos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de 
recebimento da documentação. 
8.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão convocados para 
firmar o Termo de Credenciamento conforme minuta do Anexo VII, em até 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8666/93. 
8.3. No momento da assinatura do Termo de Credenciamento, a entidade deverá 
apresentar à Comissão de Licitação, documento comprobatório de sua 
localização/instalação no Município de Campina Grande do Sul, através de certidão de 
registro de imóveis (imóvel próprio) ou contrato de locação (imóvel locado). 
8.4. O prazo de vigência do termo de credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme previsto no Art. 57 inciso II da Lei nº. 8666/93. 
8.5. A rescisão poderá se dar a pedido da Credenciada quando: 
a) Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
c) O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias. 
8.6. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
a) A CREDENCIADA perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no 
presente procedimento; 
b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
c) A CREDENCIADA não cumprir as obrigações contratuais; 
d) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas no termo de credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 
e) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
incisos XII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
f) Subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da Administração; 
g) Nas hipóteses previstas neste item, a CREDENCIADA terá seu termo de 
credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 
h) Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou 
responsáveis; 
i) Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil 
dos proprietários. 
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IX. DO VALOR DO CREDENCIAMENTO 
 
9.1. O valor global estimado do presente termo de credenciamento, a ser dividido entre 
as Credenciadas, monta em R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).  
9.2. Caso haja mais de uma empresa credenciada, os serviços serão divididos de 
forma isonômica, através de rotatividade entre todas. 
9.3. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da 
CREDENCIADA e as necessidades do CREDENCIANTE, os contraentes poderão 
fazer acréscimos de até vinte e cinco por cento (25%) nos valores limites do Termo de 
Credenciamento.  
9.4. Nos valores indicados para cada serviço constante do Anexo I deste Edital já estão 
inclusos todos os custos, obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, 
trabalhistas e comerciais resultantes da execução do termo de credenciamento. 
9.5. Os proponentes deverão levar em conta para a aceitação dos preços 
estabelecidos pela Administração os fatores a seguir: 

9.5.1. Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e 
seus anexos. 
9.5.2. Não serão levadas em conta quaisquer reclamações que se baseiem no 
desconhecimento das condições deste edital. 
9.5.3. Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente 
sobre o objeto deste credenciamento serão por conta da proponente credenciada. 
Não podendo sob hipótese alguma ocorrer cobrança de qualquer sobretaxa em 
relação aos preços estabelecidos na tabela constante deste edital. 

9.6. A apresentação do credenciamento (Anexo II) implicará na plena aceitação, por 
parte da proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
X. DO FATURAMENTO 
 
10.1. O MUNICÍPIO pagará a CREDENCIADA na forma estabelecida no Edital e 
Termo de Credenciamento dele decorrente, de acordo com os serviços efetivamente 
realizados. 
10.2. A CREDENCIADA deverá: 
- apresentar ao MUNICÍPIO, para fins de repasse financeiro, até o 5° (quinto) dia útil do 
mês subsequente, um relatório quanto à prestação dos serviços, contendo informações 
quanto aos profissionais integrantes da equipe e ações/serviços/procedimentos 
realizados; 
- submeter ao MUNICÍPIO, a critério deste, a supervisão e auditoria dos serviços de 
acordo com as normativas vigentes do SUS. 
10.3. A nota fiscal deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos: 

- Certificado de Regularidade do FGTS; 
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União; 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
- cópia do Empenho correspondente; 
- cópia da NAD correspondente.  

10.4. O pagamento das faturas/notas fiscais dar-se-á em até 28 (vinte e oito) dias após 
a emissão da nota fiscal. 
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10.5. A Prefeitura Municipal efetuará pagamento somente através de 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA na conta indicada pela CREDENCIADA, não sendo 
aceito eventuais BOLETOS BANCÁRIOS. 
A referida conta bancária deve obrigatoriamente ser vinculada ao CNPJ da 
Credenciada. Mesmo sendo matriz e filial, o que prevalece é o CNPJ da participante do 
processo. 
10.6. Preferencialmente a CREDENCIADA deve possuir conta corrente no Banco 
do Brasil, para depósito dos pagamentos. Caso não possua, deverá retirar o(s) 
cheque(s) no Setor de Tesouraria desta Prefeitura Municipal, à Praça Bento 
Munhoz da Rocha Neto, nº. 30, Centro, Campina Grande do Sul. 
10.7. A(s) nota(s) fiscal(ais) relativa(s) à(s) Ordem(ns) de Entrega, terá(ão) um prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação da(s) sua(s) 
protocolização(ões).  
10.8. Nenhum pagamento será efetuado à CREDENCIADA antes de paga ou relevada 
eventual multa que lhe tenha sido aplicada.  
 
XI. DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. À Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, reserva-se o direito 
de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, sendo-
lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má 
qualidade, através de processo administrativo específico, com garantia da 
representação do contraditório e da produção da ampla defesa. 
11.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do termo de 
credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o CREDENCIANTE. 
11.3. A fiscalização do cumprimento do objeto do Termo de Credenciiamento ficará a 
cargo da Servidora Municipal EDNA DO ROCIO SPERANCETA, conforme Portaria n°. 
623/2017, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, sobretudo 
comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as devidas 
providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência e/ou 
execução, acompanhando de requerimento justificado da Credenciada. 
11.4. A Fiscal de Contrato fará o registro de todas as ocorrências e deficiências 
verificadas, cuja cópia será encaminhada à Credenciada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas, quando for o caso. 
11.5. As exigências e a atuação da fiscalização pela Secretaria Requisitante em nada 
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Credenciada, no que 
concerne à execução do objeto do Termo de Credenciamento. 
 
XII. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
 
12.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para 
assinatura do termo de credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da convocação formal, sob risco de desclassificação.   
12.2. Aceitar nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos ou supressões de 
até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do termo de credenciamento.  
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.pmcgs.pr.gov.br
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

  
 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Grande do Sul  Paraná- - - - - - - -
 

12.3. Executar em conformidade com a legislação vigente os serviços em moradias 
localizadas no Município de Campina Grande do Sul.  
12.4. Assumir a responsabilidade pela execução dos serviços para a atenção integral 
ao morador, de acordo com as normativas vigentes do SUS. 
12.5. Cumprir fielmente as condições estabelecidas no Termo de Credenciamento. 
12.6. Executar as atividades pactuadas, de acordo com o estipulado no Termo de 
Credenciamento, e em conformidade com as orientações e diretrizes técnicas fixadas 
em conjunto com a área técnica da Saúde Mental/SMS no desenvolvimento dos 
trabalhos. 
12.7. Seguir normas do SUS elencadas e definidas na PT/GM nº. 3.090, de 23 de 
dezembro de 2011, Portaria nº. 3.088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011 e/ou outras 
que venham a ser publicadas. 
12.8. Fornecer os dados referentes a cada um dos moradores e relatório mensal das 
atividades de cada moradia ao CAPS de referência, necessários à alimentação dos 
sistemas de informação conforme a PT/GM nº. 3.090, de 23 de dezembro de 2011. 
12.9. Assegurar a continuidade de cuidados em saúde mental, em programas extra-
hospitalares para os beneficiários do programa. 
12.10. Promover a atenção integral em saúde dos beneficiários do programa, de modo 
a garantir a atenção e o cuidado ao usuário, considerando sua situação clínica e 
psicossocial, sua integração à vida na cidade, criando uma rede de proteção social, 
comunitária, de saúde, de trabalho e lazer, para a reabilitação e integração social do 
usuário de acordo com a sua singularidade e história. Ainda, desenvolver processos de 
trabalho que busquem a redução de danos como estratégia de cuidado. 
12.11. Esclarecer aos moradores sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos 
serviços oferecidos. 
12.12. Garantir a concessão de recursos para alimentação e locomoção quando houver 
necessidade de deslocamento de moradores e do profissional que irá acompanhá-lo 
nas diversas atividades externas, passeios, eventos individuais e/ou coletivos, que 
envolvam a utilização de recursos próprios da vida urbana como por exemplo: ônibus, 
trem, táxi, entre outros, em consultas médicas, odontológicas e no Centro de Atenção 
Psicossocial de referência e outros projetos comunitários nos quais esteja inserido. 
12.13. Cuidar responsavelmente dos recursos financeiros dos moradores que ainda 
não possuem autonomia para manejo do dinheiro, prestando contas adequadamente e 
mensalmente, fazendo a atestação dos gastos por meio de notas e relatórios mensais 
de utilização de recursos oriundos de benefícios do morador. 
12.14. Apresentar à Área Técnica de Saúde Mental/SMS relatório mensal de atividades 
de cada morador, juntamente com a fatura mensal referente aos serviços prestados. 
12.15. Encaminhar, em caso de urgência/emergência médica, o morador à Unidade de 
Saúde de referência ou Hospital mais próximo, o que deverá ser feito pelo 
cuidador/profissional da instituição contratada.  
12.16. Encaminhar, em caso de necessidade, o morador para Atenção Integral em 
Hospital Psiquiátrico, ficando sob a responsabilidade da CREDENCIADA conduzir o 
morador até o Hospital.  
12.17. Solicitar a inclusão do usuário ao coordenador do Programa de Volta para casa 
após avaliação de equipe de saúde local confirmar os requisitos exigidos na Lei nº. 
10.708, para inclusão no programa.   

12.17.1. Caso o beneficiário necessite de representante legal, deverá ser 
enviado também cadastro específico com informações referentes ao mesmo. É 
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absolutamente necessário que a pessoa incluída no programa esteja como 
está referido no Art. 3º da Lei nº. 10.708, em alta hospitalar, morando em 
residência terapêutica contratada. Assim como estar necessariamente 
referenciado, para tratamento e acompanhamento extra-hospitalar, no Centro 
de atenção Psicossocial deste Município. 

12.18. Colaborar e prestar todas as informações que forem solicitadas pela equipe de 
Saúde Mental responsável pelo acompanhamento do beneficiário.  
12.19. Informar ao Coordenador Municipal do Programa, impreterivelmente no prazo de 
24 horas, casos de reinternação dos beneficiários em hospital psiquiátrico ou Hospital 
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, óbito, ou abandono. 
12.20. Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua 
assistência. 
12.21. Justificar ao responsável legal pelo paciente, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário 
à execução dos procedimentos previstos no Termo de Credenciamento.  
12.22. Facilitar à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos servidores da mesma.  
12.23. Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, eventual 
alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua 
diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas. 
12.24. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que 
trata o presente edital. 
12.25. Manter e comprovar durante a vigência do Termo de Credenciamento todas as 
condições de habilitação exigidas para o momento da contratação. 
 
12.26. Providenciar a contratação dos profissionais necessários para a prestação 
dos serviços nas Residências Terapêuticas. Contendo: 

 
12.26.1. TÉCNICO DE REFERÊNCIA: Deverá ser profissional da instituição 
credenciada, sendo o trabalho voltado para a reabilitação psicossocial. O papel 
do profissional de referência técnica como responsável pela condução do 
trabalho cotidiano nas Residências Terapêuticas seja nas diversas parcerias 
possíveis de serem estabelecidas dentro e fora da residência. Além disso, o 
profissional de referência técnica exerce uma função de supervisão e 
organização do processo de trabalho dos cuidadores. 
 
12.26.2. CUIDADOR: o qual deverá ser um profissional da instituição 
credenciada, preferencialmente oriundas da comunidade local com experiência 
em trabalhos comunitários e/ou em acompanhamento domiciliar de pessoas 
em situação de vulnerabilidade.  Tendo como responsabilidade as realizações 
de atividades, sabendo dosar sempre o quanto de cuidado deverá ser oferecido 
para auxiliar na aquisição de autonomia pelo usuário. Deverá auxiliar nas 
tarefas domésticas, auxiliar no pagamento de contas, administração do próprio 
dinheiro, quando este apresentar condições clínicas e físicas. Assim, o 
cuidador assume importância vital, pois é responsável pela montagem de um 
acompanhamento diário da vida dos moradores. Com efeito, procura-se 
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agregar entre os cuidadores tanto o perfil que possa operar mais no território, 
na gestão dos casos junto aos acompanhantes terapêuticos, tendo seu olhar 
direcionado para a inclusão na vida comunitária, estando presentes em ações 
diversas seguindo o Projeto Terapêutico Singular construído em conjunto com 
a equipe do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do Município.  
 
12.26.2.1. Das atribuições do CUIDADOR: 
I. Acompanhar pacientes em processo de desinstitucionalização, através da 
criação de vínculo e viabilização de ações territoriais, orientadas pela 
Referência Técnica e cuidadores da RTS; 
II. Realizar, sempre junto com os moradores, de acordo com as possibilidades 
e desejos singulares de cada um deles, compras em supermercado, idas à 
feira, compras pessoais, entre outras; 
III. Estimular os moradores na realização de ações que os envolvam e respeitar 
as singularidades, e, portanto, de lidar com as ofertas e demandas; 
IV. Acompanhar os moradores em atividades externas, passeios, eventos 
individuais e/ou coletivos, que envolvam a utilização de recursos próprios a 
vida na cidade (ônibus, trem, táxi, caminhada, entre outros). 
V. Acompanhar os moradores com menor autonomia a consultas médicas, 
odontológicas e outras; 
VI. Acompanhar os moradores no CAPS de referência e outros projetos 
comunitários nos quais esteja inserido; 
VII. Planejar, organizar e orientar os moradores, sempre que necessário, 
quanto à arrumação e composição da casa, visando unicamente aspectos 
básicos de cuidado e convivência de cuidado, sem, no entanto, impor formas e 
medidas de controle.  
 

12.27. A CREDENCIADA deverá, ainda, garantir a composição da equipe mínima em 
situações de férias, licenças e outros afastamentos. Todos os profissionais deverão 
estar prévia e devidamente capacitados à execução do serviço, bem como identificados 
e portando os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI’s necessários ao 
desempenho de cada função. 
12.28. Prestar os serviços necessários e indispensáveis ao pleno funcionamento dos 
Serviços Residenciais Terapêuticos, correndo por sua conta todos os gastos de 
pessoal administrativo e técnico-assistencial, e de alimentação. 
12.29. Prestar o fornecimento de refeições diárias (café da manhã, almoço, café da 
tarde e jantar) aos moradores do Serviço Residencial Terapêutico, de acordo com as 
normativas do SUS. 
12.30. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de 
seus empregados, despesas fiscais, tributárias, fretes e quaisquer outros que não 
tenham sido incluídos no preço proposto. 
12.31. Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus 
empregados em equipamentos/materiais permanentes ou nas dependências dos 
órgãos Municipais ou a terceiros. 
12.32. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados por si, seus empregados ou 
prepostos à contratante e/ou terceiros. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.pmcgs.pr.gov.br
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

  
 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Grande do Sul  Paraná- - - - - - - -
 

12.33. Aceitar as condições de remuneração constante do contrato, com vedação 
expressa da cobrança de qualquer taxa ou diferença ao usuário. 
12.34. Disponibilizar material de limpeza, medicamentos e insumos de saúde, 
necessários para a execução dos serviços para a atenção integral ao morador. 
12.35. Arcar com as despesas de água, energia elétrica, telefone (fixo), sistema de 
alarme, a serem utilizados na referida moradia. 
12.36. Realizar o transporte dos moradores da Residência Terapêutica para 
deslocamento aos serviços de saúde que serão referenciados, bem como a outros que 
atendam o Projeto Terapêutico Individual de cada morador. 
12.37. Prover o transporte dos profissionais da equipe do Serviço Residencial 
Terapêutico para as todas as atividades e ações relacionadas com o referido serviço a 
ser contratado, após solicitação prévia do responsável do serviço/equipe de saúde 
mental de referência. 
12.38. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração e 
Secretaria Municipal de Saúde, sob os aspectos da legislação pertinente, visando o 
melhor atendimento aos usuários. 
 
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
14.1. Além das obrigações decorrentes de normas legais e concernentes à natureza do 
referido serviço, caberá ao MUNICÍPIO: 

14.1.1. Fiscalizar a execução deste serviço; 
14.1.2. Efetuar o pagamento à CREDENCIADA no prazo e forma estipulados em 
contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviços, 
devidamente atestada pelo Coordenador Municipal de Saúde Mental e pelo 
Secretário Municipal de Saúde contendo como anexo: CNDINSS e CRF-FGTS; 
14.1.3. Ser responsável pele atenção integral em saúde e assegurar a 
continuidade de cuidados em saúde mental, em programas extra-hospitalares 
para os usuários; 
14.1.4. Encaminhar ao Ministério da Saúde informações cadastrais necessários 
dos beneficiários do Programa de Volta Para Casa – PVC.  

 
XV. DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
15.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
15.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
15.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

15.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a 
CREDENCIADA será notificada da infração e da penalidade correspondente para, 
no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
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15.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
15.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

15.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do termo de 
credenciamento, assim como a execução irregular, com atraso injustificado ou nos 
casos em que o credenciado ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do termo de credenciamento, 
comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará a 
CREDENCIADA à aplicação das seguintes sanções: 

15.4.1. Advertência; 
15.4.2. Multa; 
15.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

15.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do termo de credenciamento. 
15.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 15.4.3.”. 

15.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 15.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
15.6.2. A multa prevista no “item 15.4.2” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do termo de credenciamento, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela fornecedora; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do termo de 
credenciamento ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, 
caracterizando a mora. 
15.6.3. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como 
assim em aceitar, retirar ou assinar o termo de credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
15.6.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a 
receber o objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do termo de credenciamento ou sobre o valor correspondente à(s) 
parcela(s) não entregue(s). 
15.6.5. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 15.4.3. 
15.6.6. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que 
tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do termo de 
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credenciamento, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência 
da execução contratual. 
15.6.7. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da 
celebração do termo de credenciamento em que tenha sido exigida garantia, o 
valor da multa será descontado da garantia prestada. 
15.6.8. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do termo de credenciamento, o 
valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
15.6.9. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial. 

15.7. A sanção prevista no item 15.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
15.8. A aplicação de sanções à(s) CREDENCIADA(s) deve ser objeto de registro como 
fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
15.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
15.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
XVI. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os 
recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2017. 
 
06.001.10.301.0011.2019.3.3.90.39.00.00. - 01496 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
 
XVII. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
17.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Geral do Município, que verificará a regularidade do procedimento, 
visando à realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o 
“caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição 
resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o 
maior número possível de empresas preste os serviços especializados em questão, no 
intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 
 
XVIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
18.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
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18.2. Fica assegurado ao Prefeito mediante justificativa motivada o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular o presente credenciamento ou 
revogá-la no todo ou em parte.  
18.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
18.4. A apresentação dos documentos habilitatórios implica no perfeito entendimento e 
aceitação pelo proponente de todos os termos deste Edital. 
18.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do 
objeto CREDENCIADO.  
18.6. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado através de 
uma das seguintes formas: por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço citado no preâmbulo desse Edital; pelo endereço eletrônico citado no 
protocolo de retirada do edital; pelo telefone (0xx41) 3676-8030, das 08h30min. às 
12h00min. e das 13h30min. às 17h30min., de segunda a sexta-feira, em dias de 
expediente.  
18.7. A Administração poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, 
através da divulgação de um novo regulamento. 
18.8. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro 
competente o da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
exclusão de qualquer outro. 
 
XIX. Compõem o presente edital: 
 
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, o qual deverá ser incluído no Envelope de 
Habilitação; 
Anexo II – MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO, o qual deverá ser 
incluído no Envelope de Habilitação; 
Anexo III – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o qual deverá ser incluído no Envelope de 
Habilitação; 
Anexo IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO, o qual deverá ser incluído no Envelope de 
Habilitação; 
Anexo V – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, o qual deverá ser incluído 
no Envelope de Habilitação; 
Anexo VI – FORMULARIO DE DADOS BANCARIOS, o qual deverá ser incluído no 
Envelope de Habilitação; 
Anexo VII – MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO; não precisa incluir no 
envelope,  somente para conhecimento da empresa; 
Anexo VIII – TERMO DE COMPROMISSO; não precisa incluir no envelope,  
somente para conhecimento da empresa. 
 

Campina Grande do Sul, 03 de julho de 2017. 
 
 

ESTELA CELINA MULLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 

JUSTIFICATIVA: 
Conforme a Portaria nº. 2965 de 27 de dezembro de 2016 do Ministério da Saúde, 
considerando a Portaria nº. 2934/SAS/MS de 26 de dezembro de 2016 que habilitou os 
Serviços Residenciais Terapêuticos, dispõe em seu artigo 1º que “fica estabelecido 
recurso do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
no montante anual de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) a ser 
incorporado ao Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade do 
Estado do Paraná e Município de Campina Grande do Sul/PR, conforme anexo dessa 
Portaria.” 
Desta forma, tendo em vista o repasse do valor ao Fundo Municipal de Saúde, o 
presente credenciamento se faz necessário a fim de credenciar as Instituições que se 
enquadrem como Serviços Residenciais Terapêuticos, conforme Portaria do Ministério 
da Saúde nº. 3090 de 23 de dezembro de 2011, para prestar os serviços necessários. 
Ainda: 
- A desinstitucionalização e efetiva reintegração de portadores de transtorno mentais 
graves na comunidade são tarefas que o SUS vem se dedicando com especial 
empenho nos últimos anos. Juntamente com os programas De Volta Para Casa e 
Programa de Reestruturação dos Hospitais Psiquiátricos, o Serviço Residencial 
Terapêutico (SRT) vem concretizando as diretrizes de superação do modelo de 
atenção centrado no hospital psiquiátrico. Passos estes centrados nos princípios da 
Reforma Psiquiátrica. 
- As residências terapêuticas constituem-se como alternativas de moradia para um 
grande número de pessoas que estão internadas há anos em hospitais psiquiátricos 
por não contarem com suporte adequado na comunidade. Além disso, essas 
residências podem servir de apoio a usuários de outros serviços de saúde mental, que 
não contem com suporte familiar e social suficientes para garantir espaço adequado de 
moradia. 
Assim sendo, e considerando ainda: 
I - a Portaria 3088, de 23 de dezembro de 2011, que Institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS); 
II - a Portaria Ministerial n°. 3090/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, que altera a 
Portaria nº. 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, e dispõe, no âmbito da Rede de 
Atenção Psicossocial, sobre o repasse de recursos de incentivo de custeio e custeio 
mensal para implantação e/ou implementação e funcionamento dos Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRT) ; 
III - a pactuação, realizada pelo Secretário Municipal de Saúde de Campina Grande do 
Sul, da implantação do Serviço Residencial Terapêutico, para compor a Rede de 
Atenção Psicossocial, diante a necessidade de acolher os moradores egressos de 
Hospitais de longa permanência e Complexo Médico Penal a serem regulados através 
da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.  
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IV - de acordo com as definições do Ministério da Saúde (fls 48 e 49) por meio da 
Portaria nº. 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2011 e Portaria nº. 3.090/GM/MS, de 
23 de dezembro de 2000.  “As Residências terapêuticas constituem-se como 
alternativas de moradia para um grande contingente de pessoas que estão internadas 
há anos em hospitais psiquiátricos por não contarem com suporte adequado na 
comunidade.” (Ministério da Saúde (fls 48 e 49) e Portaria nº. 106/GM/MS, de 11 de 
fevereiro de 2011 e Portaria nº. 3.090/GM/MS, de 23 de dezembro de 2000). A 
Portaria nº. 3090/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, altera a Portaria nº. 
106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, e dispõe, no âmbito da RAPS, sobre o 
repasse de recursos de incentivo de custeio mensal para implantação e/ou implantação 
e funcionamento dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); 
V - Os Serviços Residenciais Terapêuticos constituem um recurso do SUS para a 
substituição dos leitos de longa permanência, entre outras ações e dispositivos 
sistemáticos, o Programa de Volta para a Casa (Lei 10.708/2003); os Incentivos à 
implantação dos Serviços Residenciais Terapêuticos (Portaria GM/MS 246/2005), entre 
outras ações).  
VI - Lei 10216, de 06 de Abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental e a lei nº. 10.708, de 31 de julho de 2003 que Institui o auxílio-
reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos 
de internações. 
VII - Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências; 
VIII - Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros; 
IX - Portaria nº. 52/GM/MS, de 20 de janeiro de 2004, institui o Programa Anual de 
Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS; 
X - Portaria nº. 748, de 10 de outubro de 2006, redefine a classificação dos serviços 
das Residências Terapêuticas; 
XI - Portaria n°. 854/GM/MS de 22 de agosto de 2012, resolve alterar os procedimentos 
resultantes de ações de atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas; 
XII - Portaria GM nº. 2.840 de 29 de dezembro de 2014 - Cria Programa de 
Desinstitucionalização integrante do componente “Estratégias de Desinstitucionalização 
da Rede de Atenção Psicossocial” – (RAPS), no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
XIII - Segundo a Portaria nº. 3.090/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011: Os Serviços 
Residenciais Terapêuticos serão constituídos nas modalidades Tipo I e Tipo II, 
definidos pelas necessidades específicas de cuidado do morador.  São definidos como 
SRT tipo I as moradias destinadas a pessoas com transtorno mental em processo de 
desinstitucionalização, devendo acolher no máximo oito moradores.  São definidas 
como SRT Tipo II as modalidades de moradia destinadas às pessoas com transtorno 
mental e acentuado nível de dependência, especialmente em função do seu 
comprometimento físico, que necessitem de cuidados permanentes específicos, 
devendo acolher no máximo dez moradores.  
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A Rede de saúde mental extra hospitalar do município de CAMPINA GRANDE DO SUL 
manterá em processo de acompanhamento a clientela da instituição de Residência 
Terapêutica contratada, com a construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) dos 
moradores da Residência Terapêutica em conformidade com as Portarias nº. 
3.090/GM/MS de 23 de dezembro de 2011 e Portaria n°. 3088/GM/MS, de 23 de 
dezembro de 2011. Os usuários estarão vinculados ao CENTRO DE ATENÇÂO 
PSICOSSOCIAL (CAPS) do seu território de referência e terão como função primordial 
o acompanhamento terapêutico no contexto da reinserção social, no fortalecimento e 
ampliação dos recursos sociais, comunitários, de saúde, de trabalho e de lazer para o 
projeto de reabilitação psicossocial dos moradores. 
Propõe-se o credenciamento de empresas para a prestação dos serviços nas 
Residências Terapêuticas, de acordo com as normativas do Ministério da Saúde. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO: 
Além das obrigações decorrentes de normas legais e concernentes à natureza do 
referido serviço, caberá ao MUNICÍPIO: 
 Fiscalizar a execução deste serviço; 
 Efetuar o pagamento à CREDENCIADA no prazo e forma estipulados em contrato, 

mediante apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviços, devidamente 
atestada pelo Coordenador Municipal de Saúde Mental e pelo Secretário Municipal 
de Saúde contendo como anexo: CNDINSS e CRF-FGTS; 

 Ser responsável pele atenção integral em saúde e assegurar a continuidade de 
cuidados em saúde mental, em programas extra-hospitalares para os usuários; 

 Encaminhar ao Ministério da Saúde informações cadastrais necessários dos 
beneficiários do Programa de Volta Para Casa – PVC.  

 
DOS OBJETIVOS:  
O Centro de Atenção Psicossocial do Município tem como objetivo dar suporte às 
equipes dos serviços residenciais terapêuticos, com a corresponsabilização nos 
projetos terapêuticos dos usuários, que promova a articulação entre a rede e os pontos 
de atenção com o foco no cuidado e no desenvolvimento de ações intersetoriais, e vise 
à produção de autonomia e à reinserção social de acordo com as Portarias n°. 336 de 
19 de fevereiro de 2002 e Portaria nº. 3.088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011.  
 
Cabe à Área Técnica de Saúde Mental Municipal:  

 Definir a estratégia de acompanhamento e avaliação regular do Projeto 
Terapêutico Singular dos moradores. 

 Orientar, acompanhar realizar Matriciamento com Técnico de Referência e 
cuidadores da Residência Terapêutica. 

 Realizar o Projeto Terapêutico Singular dos moradores, em conjunto com 
Técnico de Referência e cuidador da Residência Terapêutica. 

 Elaborar estratégias ou atividades que favoreçam a percepção corporal, a 
autoimagem, a coordenação psicomotora, compreendidos como fundamentais 
ao processo de construção de autonomia, promoção e prevenção em saúde; 

 Acompanhar, os beneficiários inseridos no programa quanto ao emprego do 
recurso financeiro-PVC de acordo com a Lei Federal nº. 10708. 
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 Emitir relatórios trimestrais do acompanhamento dos beneficiários incluídos no 
programa. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA: 
Para cumprimento do objeto do contrato, a CREDENCIADA se obriga a executar em 
conformidade com a legislação vigente os serviços em moradias localizadas no 
município de Campina Grande do Sul e ainda: 

 São responsabilidades da CREDENCIADA, além de outras decorrentes da 
natureza do instrumento contratual e do serviço prestado, assumir a 
responsabilidade pela execução dos serviços para a atenção integral ao 
morador, de acordo com as normativas vigentes do SUS. 

Cumprir fielmente as condições estabelecidas no Contrato; 
Executar as atividades pactuadas, de acordo com o estipulado no Contrato, e em 

conformidade com as orientações e diretrizes técnicas fixadas em conjunto com 
a área técnica da Saúde Mental/SMS no desenvolvimento dos trabalhos. 

Seguir normas do SUS elencada e definidas na PT/GM nº 3.090, de 23 de 
dezembro de 2011, Portaria nº. 3.088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011 e/ou 
outras que venham a ser publicadas; 

Fornecer os dados referentes de cada um dos moradores e relatório mensal das 
atividades de cada moradia ao CAPS de referência, necessários à alimentação 
dos sistemas de informação conforme a PT/GM nº. 3.090, de 23 de dezembro 
de 2011; 

Assegurar a continuidade de cuidados em saúde mental, em programas extra-
hospitalares para os beneficiários do programa; 

Promover a atenção integral em saúde dos beneficiários do programa, de modo a 
garantir a atenção e o cuidado ao usuário, considerando sua situação clínica e 
psicossocial, sua integração à vida na cidade, criando uma rede de proteção 
social, comunitária, de saúde, de trabalho e lazer, para a reabilitação e 
integração social do usuário de acordo com a sua singularidade e história. Ainda 
desenvolver processos de trabalho que busque a redução de danos como 
estratégia de cuidado; 

Esclarecer aos moradores sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos; 

Garantir a concessão de recursos para alimentação e locomoção quando houver 
necessidade de deslocamento de moradores e do profissional que irá 
acompanhá-lo nas diversas atividades externas, passeios, eventos individuais 
e/ou coletivos, que envolvam a utilização de recursos próprios da vida urbana 
como por exemplo: ônibus, trem, táxi, entre outros, em consultas médicas, 
odontológicas e no Centro de Atenção Psicossocial de referência e outros 
projetos comunitários nos quais esteja inserido; 

Cuidar responsavelmente dos recursos financeiros dos moradores que ainda não 
possuem autonomia para manejo do dinheiro, prestando contas adequadamente 
e mensalmente a atestação dos gastos por meio de notas e relatórios mensal de 
utilização de recursos oriundos de benefícios do morador; 

Apresentar à Área Técnica de Saúde Mental/SMS relatório mensal de atividades de 
cada morador, juntamente com a fatura mensal referente aos serviços 
prestados; 
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Encaminhar, em caso de urgência/emergência médica, o morador à Unidade de 
Saúde de referência ou Hospital mais próximo, o que deverá ser feito pelo 
cuidador/profissional da instituição contratada.  

Encaminhar, em caso de necessidade, o morador para Atenção Integral em Hospital 
Psiquiátrico, ficando sob a responsabilidade da CREDENCIADA conduzir o 
morador até o Hospital.  

 
Cabe ainda à CREDENCIADA providenciar a contratação dos profissionais 
necessário para a prestação dos serviços nas Residências Terapêuticas. 
Contendo: 
 
- TECNICO DE REFERENCIA: Deverá ser profissional da instituição credenciada, 
sendo o trabalho voltado para a reabilitação psicossocial. O papel do profissional de 
referência técnica como responsável pela condução do trabalho cotidiano nas 
Residências Terapêuticas seja nas diversas parcerias possíveis de serem 
estabelecidas dentro e fora da residência. Além disso, o profissional de referência 
técnica exerce uma função de supervisão e organização do processo de trabalho dos 
cuidadores. 
 
- CUIDADOR: o qual deverá ser um profissional da instituição credenciada, 
preferencialmente oriundas da comunidade local com experiência em trabalhos 
comunitários e/ou em acompanhamento domiciliar de pessoas em situação de 
vulnerabilidade.  Tendo como responsabilidade as realizações de atividades, sabendo 
dosar sempre o quanto de cuidado deverá ser oferecido para auxiliar na aquisição de 
autonomia pelo usuário. Deverá auxiliar nas tarefas domésticas, auxiliar no pagamento 
de contas, administração do próprio dinheiro, quando este apresentar condições 
clínicas e físicas. 
Assim, o cuidador assume importância vital, pois é responsável pela montagem de um 
acompanhamento diário da vida dos moradores. Com efeito, procura-se agregar entre 
os cuidadores tanto o perfil que possa operar mais no território, na gestão dos casos 
junto aos acompanhantes terapêuticos, tendo seu olhar direcionado para a inclusão na 
vida comunitária, estando presentes em ações diversas seguindo o Projeto Terapêutico 
Singular construído em conjunto com a equipe do Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS do município.  
 
Das atribuições do CUIDADOR: 
I. Acompanhar pacientes em processo de desinstitucionalização, através da criação de 
vínculo e viabilização de ações territoriais, orientadas pela Referência Técnica e 
cuidadores da RTS; 
II. Realizar, sempre junto com os moradores, de acordo com as possibilidades e 
desejos singulares de cada um deles, compras em supermercado, idas à feira, 
compras pessoais, entre outras; 
III. Estimular os moradores na realização de ações que os envolvam e respeitar as 
singularidades, e, portanto, de lidar com as ofertas e demandas; 
IV. Acompanhar os moradores em atividades externas, passeios, eventos individuais 
e/ou coletivos, que envolvam a utilização de recursos próprios a vida na cidade (ônibus, 
trem, táxi, caminhada, entre outros). 
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V. Acompanhar os moradores com menor autonomia a consultas médicas, 
odontológicas e outras; 
VI. Acompanhar os moradores no CAPS de referência e outros projetos comunitários 
nos quais esteja inserido; 
VII. Planejar, organizar e orientar os moradores, sempre que necessário, quanto à 
arrumação e composição da casa, visando unicamente aspectos básicos de cuidado e 
convivência de cuidado, sem, no entanto, impor formas e medidas de controle.  
 
A CREDENCIADA deverá, ainda, garantir a composição da equipe mínima em 
situações de férias, licenças e outros afastamentos. Todos os profissionais deverão 
estar prévia e devidamente capacitados à execução do serviço, bem como identificados 
e portando os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI’s necessários ao 
desempenho de cada função. 
Prestar os serviços necessários e indispensáveis ao pleno funcionamento dos Serviços 
Residenciais Terapêuticos, correndo por sua conta todos os gastos de pessoal 
administrativo e técnico-assistencial, e de alimentação; 
- prestar o fornecimento de refeições diárias (café da manhã, almoço, café da tarde e 
jantar) aos moradores do Serviço Residencial Terapêutico, de acordo com as 
normativas do SUS; 
- responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus 
empregados, despesas fiscais, tributárias, fretes e quaisquer outros que não tenham 
sido incluídos no preço proposto; 
- responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados 
em equipamentos/materiais permanentes ou nas dependências dos órgãos Municipais 
ou a terceiros; 
- assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados por si, seus empregados ou prepostos à 
contratante e/ou terceiros; 
- aceitar as condições de remuneração constante do contrato, com vedação expressa 
da cobrança de qualquer taxa ou diferença ao usuário; 
- disponibilizar material de limpeza, medicamentos e insumos de saúde, necessários 
para a execução dos serviços para a atenção integral ao morador; 
- arcar com as despesas de água, energia elétrica, telefone (fixo), sistema de alarme, a 
serem utilizados na referida moradia; 
- realizar o transporte dos moradores da Residência Terapêutica para deslocamento 
aos serviços de saúde que serão referenciados, bem como a outros que atendam o 
Projeto Terapêutico Individual de cada morador; 
- prover o transporte dos profissionais da equipe do Serviço Residencial Terapêutico 
para as todas as atividades e ações relacionadas com o referido serviço a ser 
contratado, após solicitação prévia do responsável do serviço/equipe de saúde mental 
de referência. 
 
PROGRAMA DE VOLTA PARA CASA - PVC 
O Programa “De Volta para Casa”, criado pelo Ministério da Saúde, é um programa de 
reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, egressas de longas 
internações, regulamentados pela Lei nº. 10.708, de 31 de julho de 2003 e Portaria nº. 
2077/GM, de 31 de outubro de 2003. 
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Conforme PORTARIA nº. 2.077, de 31 de outubro de 2003, dispõe sobre a 
regulamentação da Lei nº. 10.708, de 31 de julho de 2003.  
O objetivo deste programa é contribuir efetivamente para o processo de inserção social 
dessas pessoas, incentivando a organização de uma rede ampla e diversificada de 
recursos assistenciais e de cuidados, facilitadora do convívio social, capaz de 
assegurar o bem-estar global e estimular o exercício pleno de seus direitos civis, 
políticos e de cidadania. 
O benefício consiste no pagamento mensal de auxílio-pecuniário pelo Governo Federal 
no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) ao beneficiário ou seu representante 
legal, se for o caso, com duração de um ano, conforme artigo 2º da Lei Federal nº. 
10.708, abaixo transcrito. Poderá ser renovado, a partir da avaliação de equipe 
municipal e de parecer da Comissão de Acompanhamento do Programa “De Volta para 
Casa” (CAP-SES e CAP-MS), e tem como objetivo apoiar e acompanhar o beneficiário 
no seu processo de reabilitação psicossocial. 

Art. 2o O benefício consistirá em pagamento mensal de auxílio pecuniário, destinado 
aos pacientes egressos de internações, segundo critérios definidos por esta Lei.  
        § 1o É fixado o valor do benefício de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 
podendo ser reajustado pelo Poder Executivo de acordo com a disponibilidade 
orçamentária.  
        § 2o Os valores serão pagos diretamente aos beneficiários, mediante convênio 
com instituição financeira oficial, salvo na hipótese de incapacidade de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, quando serão pagos ao representante legal do 
paciente.  
        § 3o O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado quando 
necessário aos propósitos da reintegração social do paciente.  

 
Podem ser beneficiários do Programa “De Volta para Casa” as pessoas acometidas de 
transtornos mentais egressas de internação psiquiátrica em hospitais cadastrados no 
SIH-SUS, por um período ininterrupto igual ou superior a dois anos, quando a situação 
clínica e social não justifique a permanência em ambiente hospitalar e indique a 
possibilidade de inclusão em programa de reintegração social. 
Não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência e orfanatos 
ou outras instituições para menores, asilos, albergues ou outras instituições de amparo 
social, ou internações em hospitais psiquiátricos que não tenham sido custeadas pelo 
SUS.  
Períodos de alta por transferência para outros serviços, em razão de intercorrências 
clínicas ou cirúrgicas, não serão considerados interrupções de internação. 
 
Das Responsabilidades no âmbito municipal - PVC 
Cabe ao profissional responsável pelo Programa de Volta para casa – Referência 
Técnica Municipal: 
Acompanhamento dos beneficiários inseridos no programa; 
Em caso de suspensão do beneficiário no programa, cabe a Secretaria Municipal de 
Saúde notificar o caso ao Ministério da Saúde. 
Em caso de cancelamento do beneficiário do programa se dá em casos de óbito. Da 
mesma forma que nos casos de suspensão, é de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Saúde a notificação do falecimento do beneficiário ao Ministério da 
Saúde, enviando cópia do atestado de óbito e solicitando o cancelamento do beneficio. 
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Ser responsável pela atenção integral em saúde e assegurar a continuidade de 
cuidados em saúde mental, em programas extra-hospitalares, para os beneficiários do 
programa; 
Selecionar, avaliar, preencher e encaminhar ao Ministério da Saúde, as informações 
cadastrais necessárias para inclusão dos beneficiários no Programa.  
 
A CREDENCIADA deverá solicitar a inclusão do usuário ao coordenador do Programa 
de Volta para casa após avaliação de equipe de saúde local confirmar os requisitos 
exigidos na Lei nº. 10.708, para inclusão no programa.   
Caso o beneficiário necessite de representante legal, deverá ser enviado também 
cadastro específico com informações referentes ao mesmo. É absolutamente 
necessário que a pessoa incluída no programa esteja como está referido no Art. 3º da 
Lei nº 10.708, em alta hospitalar, morando em residência terapêutica contratada. Assim 
como estar necessariamente referenciado, para tratamento e acompanhamento extra-
hospitalar, no Centro de atenção Psicossocial deste Município. 
A CREDENCIADA deverá obrigatoriamente colaborar e prestar todas as informações 
que forem solicitadas pela equipe de Saúde Mental responsável pelo acompanhamento 
do beneficiário.  
Cabe ao MUNICÍPIO definir a estratégia de acompanhamento dos beneficiários e de 
avaliação regular do processo de reintegração social destes. 
Em caso do beneficiário possuir representante legal, é obrigatório o preenchimento do 
anexo VIII. 
O benefício consistirá em pagamento mensal de auxílio diretamente ao beneficiário, 
salvo na hipótese de incapacidade deste de exercer pessoalmente atos da vida civil, 
quando o benefício será entregue ao representante legal determinado pelo poder 
judiciário. 
O representante legal do beneficiário do programa terá sua indicação e desempenho 
acompanhado pela equipe de saúde do município e deverá firmar termo de 
compromisso de fielmente zelar pelos direitos e deveres do beneficiário no âmbito do 
referido programa. 
Em casos de utilização inadequada e ilícita, por parte do representante legal, do 
benefício recebido, deverão ser tomadas medidas cabíveis no âmbito municipal, em 
primeira instância, para intervenção e responsabilização quanto aos atos infligidos. Se 
necessário, recorre-se à instância do Estado e Ministério da Saúde para análise, 
parecer e providências julgadas cabíveis. 
O MUNICÍPIO designará equipe de saúde específica de apoio direto aos beneficiários 
para garantir ao beneficiado a atenção continuada em saúde mental, na rede de saúde 
local ou regional.  
O beneficiário terá direito à renovação do benefício, caso ainda necessite, de acordo 
com avaliação de equipe de saúde local que o acompanha.  
O MUNICÍPIO encaminhará ao Ministério da Saúde, 60 (sessenta) dias antes do 
término da vigência do benefício, solicitação de renovação do benefício, acompanhada 
de relatório de avaliação, via ofício, que justifique a necessidade de renovação do 
benefício.  
O MUNICÍPIO, por intermédio do Coordenador do programa e ou equipe de saúde 
mental, poderá, quando julgar necessário, realizar visitas aos beneficiários, bem como 
solicitar esclarecimentos quanto a utilização do benefício, mobilizar outros recursos 
assistenciais, sempre que achar necessário. 
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É de responsabilidade da CREDENCIADA informar ao Coordenador Municipal do 
Programa, impreterivelmente no prazo de 24 horas, casos de reinternação dos 
beneficiários em hospital psiquiátrico ou Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico, óbito, ou abandono. 
 
DO CENTRO E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO: 
O Centro de Atenção Psicossocial do Município de Campina Grande do Sul está 
localizado à Rua Jorge Bonn Filho, nº. 70, Jardim Paulista. Denominado Sandra Paula 
Dantas está em funcionamento desde 2006, conforme lei Municipal nº. 12/2006. 
Regulamentados pela Portaria nº. 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, segue as 
diretrizes da Lei 10.216 de 2001 a qual Dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e usuários de álcool e outras drogas e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
 
DOS PRAZOS: 
O prazo de vigência deste Credenciamento será de 12 (doze) meses corridos, 
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada na forma do artigo 57, 
inciso II, da Lei 8.666/93. 
 
DO VALOR PREVISTO: 
Conforme Portaria nº. 2965 de 27 de dezembro de 2016 do Ministério da Saúde, em 
seu artigo 1º, “fica estabelecido recurso do Bloco de Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no montante anual de R$540.000,00 
(quinhentos e quarenta mil reais) a ser incorporado ao Componente Limite Financeiro 
da Média e Alta Complexidade do Estado do Paraná e Município de Campina Grande 
do Sul/PR, conforme anexo dessa Portaria.” 
A referida Portaria e o seu anexo acompanham o presente termo. Verifica-se que o 
cálculo para o valor anual do repasse baseou-se em 30 (trinta) moradores, sendo: 
- 10 (dez) moradores de Serviços Residenciais Terapêuticos do Tipo II, sendo 
considerado R$ 2.000,00 (dois mil reais) por morador; e  
- 20 (vinte) moradores de Serviços Residenciais Terapêuticos do Tipo I, sendo 
considerado R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais) por morador. 
Portanto, considerando a prestação dos Serviços Residenciais Terapêuticos para 30 
(trinta) moradores, o valor do repasse mensal à Credenciada será de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais), totalizando R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) 
em 12 (doze) meses. 
- Garantia de comunicação, no máximo em 24 horas, de evasão e óbito de morador.  
 
DO PAGAMENTO: 
A CREDENCIADA deverá: 
- apresentar ao MUNICÍPIO, para fins de repasse financeiro, até o 5° (quinto) dia útil do 
mês subsequente um relatório quanto à prestação dos serviços, contendo informações 
quanto aos profissionais integrantes da equipe e ações/serviços/procedimentos 
realizados; 
- submeter ao MUNICÍPIO, a critério deste, a supervisão e auditoria dos serviços de 
acordo com as normativas vigentes do SUS. 
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ANEXO II 

MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 

(em papel timbrado/personalizado da empresa) 
 

 
1. O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA 
ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, DE ACORDO COM 
AS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 
SUS, DESTINADO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL, divulgado pelo 
Município de Campina Grande do Sul, conforme Edital de Chamamento nº. 06/2017. 
 
2. Para tanto, declaramos nossa concordância com os valores dos serviços bem como 
todas as condições do presente edital. 
 
3. Declaramos ainda ter conhecimento de que todas as despesas e custos diretos e 
indiretos necessários à prestação dos serviços contratados correrão inteira e 
exclusivamente por conta da futura Credenciada.  
 
4. Os serviços serão realizados de acordo com os encaminhamentos feitos pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  
 
5. Segue abaixo, relação dos serviços para os quais nos credenciaremos, bem como a 
quantidade dos mesmos, em conformidade com o Anexo I do Edital. 
 
 
 

QUANT. 
MÁXIMA 

QUANT. 
PROPOSTA UNIDADE DESCRITIVO 

VALOR 
MENSAL 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

10  Mês 

Serviços 
Residenciais 
Terapêuticos do 
Tipo II 

2.000,00  

20  Mês 

Serviços 
Residenciais 
Terapêuticos do 
Tipo I 

1.250,00  

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 
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VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
VALIDADE DO CONTRATO: 365 DIAS 
PRAZO DE PAGAMENTO: em até 28 dias após a emissão da nota fiscal 
 

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 
 
 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal,      
declaramos     que     a     empresa  
_____________________________________________________________,  
 
CNPJ nº. _________________________________, não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
  
 

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PARA 
HABILITAÇÃO 

 
 

 

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no 

Credenciamento nº. 06/2017, junto ao Município de Campina Grande do Sul, que a 

empresa .................................................................................................... inscrita no 

CNPJ sob o nº. ...................................................., até a presente data não recebeu 

deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitações e/ou impedimento de 

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de 

INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual 

ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar 

ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.pmcgs.pr.gov.br
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

  
 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Grande do Sul  Paraná- - - - - - - -
 

 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

Credenciamento nº. 06/2017, da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, que: 

 

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados à Comissão de Licitação, sujeitando-nos a eventuais averiguações que 

se façam necessárias; 

 

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do termo de credenciamento, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no presente edital. 

 

  
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS 
(CONCERNENTES AO CNPJ COM O QUAL ESTÁ PARTICIPANDO) 

 
 
Ref: Credenciamento nº. 06/2017 
 
 
BANCO: __________________________________  
 
AGÊNCIA _______________Nº._____ 
 

ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA:______________________________________ 

 
CONTA CORRENTE Nº. _________________-____. 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE:  
_____________________________________________________________ 
 
CPF(MF) _______________________-_______  
  
CI-RG Nº. ______________________-_______ OE __________ UF ______ 
 
CARGO: ______________________________________  
 
ENDEREÇO: 
 
RUA/AV. _________________________________ N°_________ UF ______ 
 
CIDADE: _____________________________ BAIRRO: _________________   
 
CEP: ____________________   
 

__________________________, ____ de ______________ de 201__. 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal e carimbo da empresa 
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ANEXO VII 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 “Termo de Credenciamento de prestação de 
serviços que entre si celebram o Município de 
Campina Grande do Sul, Paraná e a 
Empresa.....................................................................”.  
 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento 
Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. BIHL ELERIAN ZANETTI, doravante 
denominado simplesmente MUNICÍPIO; e de outro lado a empresa ______________, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida 
à____________________ nº. _______, Bairro ______________, na cidade de 
_________________________, Estado de ________________neste ato representada 
por ________________________, _______________ ,__________________, 
profissão, portador(a) da CI RG nº.____________________ SSP/ ____, e CPF nº. 
__________, residente e domiciliado(a) na _______________________, Bairro 
______________________ na cidade de ___________________, Estado de 
_______________, doravante denominada CREDENCIADA. O presente termo de 
credenciamento é originário do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO nº. 06/2017 e tem sua fundamentação legal na Lei federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais legislações pertinentes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui-se objeto deste instrumento de termo de credenciamento, o fornecimento pela 
CREDENCIADA AO MUNICÍPIO dos itens licitados no preâmbulo do presente edital, a 
saber CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE 
SAÚDE MENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, NA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, DE 
ACORDO COM AS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTINADO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO 
MENTAL. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CREDENCIAMENTO 
2.1. O prazo de vigência do termo de credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme previsto no Art. 57 inciso II da Lei nº. 8666/93. 
2.2. A rescisão poderá se dar a pedido da Credenciada quando: 
a) Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.pmcgs.pr.gov.br
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

  
 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Grande do Sul  Paraná- - - - - - - -
 

c) O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias. 
2.3. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
a) A CREDENCIADA perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no 
presente procedimento; 
b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
c) A CREDENCIADA não cumprir as obrigações contratuais; 
d) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas no termo de credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 
e) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
incisos XII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
f) Subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da Administração; 
g) Nas hipóteses previstas neste item, a CREDENCIADA terá seu termo de 
credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa; 
h) Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou 
responsáveis; 
i) Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil 
dos proprietários. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CREDENCIAMENTO 
3.1. O valor global estimado do presente Termo de Credenciamento, monta em R$ 
xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).  
3.2. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da 
CREDENCIADA e as necessidades do CREDENCIANTE, os contraentes poderão 
fazer acréscimos de até vinte e cinco por cento (25%) nos valores limites do Termo de 
Credenciamento.  
3.3. Nos valores indicados para cada serviço constante do Anexo I deste Edital já estão 
inclusos todos os custos, obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, 
trabalhistas e comerciais resultantes da execução do termo de credenciamento. 
3.4. Os proponentes deverão levar em conta para a aceitação dos preços 
estabelecidos pela Administração os fatores a seguir: 

3.4.1. Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e 
seus anexos. 
3.4.2. Não serão levadas em conta quaisquer reclamações que se baseiem no 
desconhecimento das condições deste edital. 
3.4.3. Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente 
sobre o objeto deste credenciamento serão por conta da proponente credenciada. 
Não podendo sob hipótese alguma ocorrer cobrança de qualquer sobretaxa em 
relação aos preços estabelecidos na tabela constante deste edital. 

3.5. A apresentação do credenciamento (Anexo II) implicará na plena aceitação, por 
parte da proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO 
4.1. O MUNICÍPIO pagará a CREDENCIADA na forma estabelecida no Edital e Termo 
de Credenciamento dele decorrente, de acordo com os serviços efetivamente 
realizados. 
4.2. A CREDENCIADA deverá: 
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- apresentar ao MUNICÍPIO, para fins de repasse financeiro, até o 5° (quinto) dia útil do 
mês subsequente, um relatório quanto à prestação dos serviços, contendo informações 
quanto aos profissionais integrantes da equipe e ações/serviços/procedimentos 
realizados; 
- submeter ao MUNICÍPIO, a critério deste, a supervisão e auditoria dos serviços de 
acordo com as normativas vigentes do SUS. 
4.3. A nota fiscal deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos: 

- Certificado de Regularidade do FGTS; 
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União; 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
- cópia do Empenho correspondente; 
- cópia da NAD correspondente.  

4.4. O pagamento das faturas/notas fiscais dar-se-á em até 28 (vinte e oito) dias após a 
emissão da nota fiscal. 
4.5. A Prefeitura Municipal efetuará pagamento somente através de TRANSFERÊNCIA 
BANCÁRIA na conta indicada pela CREDENCIADA, não sendo aceito eventuais 
BOLETOS BANCÁRIOS. 
A referida conta bancária deve obrigatoriamente ser vinculada ao CNPJ da 
Credenciada. Mesmo sendo matriz e filial, o que prevalece é o CNPJ da participante do 
processo. 
4.6. Preferencialmente a CREDENCIADA deve possuir conta corrente no Banco 
do Brasil, para depósito dos pagamentos. Caso não possua, deverá retirar o(s) 
cheque(s) no Setor de Tesouraria desta Prefeitura Municipal, à Praça Bento 
Munhoz da Rocha Neto, nº. 30, Centro, Campina Grande do Sul. 
4.7. A(s) nota(s) fiscal(ais) relativa(s) à(s) Ordem(ns) de Entrega, terá(ão) um prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação da(s) sua(s) protocolização(ões).  
4.8. Nenhum pagamento será efetuado à CREDENCIADA antes de paga ou relevada 
eventual multa que lhe tenha sido aplicada.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
5.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para 
assinatura do termo de credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da convocação formal, sob risco de desclassificação.   
5.2. Aceitar nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco) por cento do valor total do termo de credenciamento.  
5.3. Executar em conformidade com a legislação vigente os serviços em moradias 
localizadas no Município de Campina Grande do Sul.  
5.4. Assumir a responsabilidade pela execução dos serviços para a atenção integral ao 
morador, de acordo com as normativas vigentes do SUS. 
5.5. Cumprir fielmente as condições estabelecidas no Termo de Credenciamento. 
5.6. Executar as atividades pactuadas, de acordo com o estipulado no Termo de 
Credenciamento, e em conformidade com as orientações e diretrizes técnicas fixadas 
em conjunto com a área técnica da Saúde Mental/SMS no desenvolvimento dos 
trabalhos. 
5.7. Seguir normas do SUS elencadas e definidas na PT/GM nº. 3.090, de 23 de 
dezembro de 2011, Portaria nº. 3.088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011 e/ou outras 
que venham a ser publicadas. 
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5.8. Fornecer os dados referentes a cada um dos moradores e relatório mensal das 
atividades de cada moradia ao CAPS de referência, necessários à alimentação dos 
sistemas de informação conforme a PT/GM nº. 3.090, de 23 de dezembro de 2011. 
5.9. Assegurar a continuidade de cuidados em saúde mental, em programas extra-
hospitalares para os beneficiários do programa. 
5.10. Promover a atenção integral em saúde dos beneficiários do programa, de modo a 
garantir a atenção e o cuidado ao usuário, considerando sua situação clínica e 
psicossocial, sua integração à vida na cidade, criando uma rede de proteção social, 
comunitária, de saúde, de trabalho e lazer, para a reabilitação e integração social do 
usuário de acordo com a sua singularidade e história. Ainda, desenvolver processos de 
trabalho que busquem a redução de danos como estratégia de cuidado. 
5.11. Esclarecer aos moradores sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos. 
5.12. Garantir a concessão de recursos para alimentação e locomoção quando houver 
necessidade de deslocamento de moradores e do profissional que irá acompanhá-lo 
nas diversas atividades externas, passeios, eventos individuais e/ou coletivos, que 
envolvam a utilização de recursos próprios da vida urbana como por exemplo: ônibus, 
trem, táxi, entre outros, em consultas médicas, odontológicas e no Centro de Atenção 
Psicossocial de referência e outros projetos comunitários nos quais esteja inserido. 
5.13. Cuidar responsavelmente dos recursos financeiros dos moradores que ainda não 
possuem autonomia para manejo do dinheiro, prestando contas adequadamente e 
mensalmente, fazendo a atestação dos gastos por meio de notas e relatórios mensais 
de utilização de recursos oriundos de benefícios do morador. 
5.14. Apresentar à Área Técnica de Saúde Mental/SMS relatório mensal de atividades 
de cada morador, juntamente com a fatura mensal referente aos serviços prestados. 
5.15. Encaminhar, em caso de urgência/emergência médica, o morador à Unidade de 
Saúde de referência ou Hospital mais próximo, o que deverá ser feito pelo 
cuidador/profissional da instituição contratada.  
5.16. Encaminhar, em caso de necessidade, o morador para Atenção Integral em 
Hospital Psiquiátrico, ficando sob a responsabilidade da CREDENCIADA conduzir o 
morador até o Hospital.  
5.17. Solicitar a inclusão do usuário ao coordenador do Programa de Volta para casa 
após avaliação de equipe de saúde local confirmar os requisitos exigidos na Lei nº. 
10.708, para inclusão no programa.   

5.17.1. Caso o beneficiário necessite de representante legal, deverá ser 
enviado também cadastro específico com informações referentes ao mesmo. É 
absolutamente necessário que a pessoa incluída no programa esteja como 
está referido no Art. 3º da Lei nº. 10.708, em alta hospitalar, morando em 
residência terapêutica contratada. Assim como estar necessariamente 
referenciado, para tratamento e acompanhamento extra-hospitalar, no Centro 
de atenção Psicossocial deste Município. 

5.18. Colaborar e prestar todas as informações que forem solicitadas pela equipe de 
Saúde Mental responsável pelo acompanhamento do beneficiário.  
5.19. Informar ao Coordenador Municipal do Programa, impreterivelmente no prazo de 
24 horas, casos de reinternação dos beneficiários em hospital psiquiátrico ou Hospital 
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, óbito, ou abandono. 
5.20. Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua 
assistência. 
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5.21. Justificar ao responsável legal pelo paciente, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário 
à execução dos procedimentos previstos no Termo de Credenciamento.  
5.22. Facilitar à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos servidores da mesma.  
5.23. Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, eventual 
alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua 
diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas. 
5.24. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que 
trata o presente edital. 
5.25. Manter e comprovar durante a vigência do Termo de Credenciamento todas as 
condições de habilitação exigidas para o momento da contratação. 
 
5.26. Providenciar a contratação dos profissionais necessários para a prestação 
dos serviços nas Residências Terapêuticas. Contendo: 

 
5.26.1. TÉCNICO DE REFERÊNCIA: Deverá ser profissional da instituição 
credenciada, sendo o trabalho voltado para a reabilitação psicossocial. O papel 
do profissional de referência técnica como responsável pela condução do 
trabalho cotidiano nas Residências Terapêuticas seja nas diversas parcerias 
possíveis de serem estabelecidas dentro e fora da residência. Além disso, o 
profissional de referência técnica exerce uma função de supervisão e 
organização do processo de trabalho dos cuidadores. 
 
5.26.2. CUIDADOR: o qual deverá ser um profissional da instituição 
credenciada, preferencialmente oriundas da comunidade local com experiência 
em trabalhos comunitários e/ou em acompanhamento domiciliar de pessoas 
em situação de vulnerabilidade.  Tendo como responsabilidade as realizações 
de atividades, sabendo dosar sempre o quanto de cuidado deverá ser oferecido 
para auxiliar na aquisição de autonomia pelo usuário. Deverá auxiliar nas 
tarefas domésticas, auxiliar no pagamento de contas, administração do próprio 
dinheiro, quando este apresentar condições clínicas e físicas. Assim, o 
cuidador assume importância vital, pois é responsável pela montagem de um 
acompanhamento diário da vida dos moradores. Com efeito, procura-se 
agregar entre os cuidadores tanto o perfil que possa operar mais no território, 
na gestão dos casos junto aos acompanhantes terapêuticos, tendo seu olhar 
direcionado para a inclusão na vida comunitária, estando presentes em ações 
diversas seguindo o Projeto Terapêutico Singular construído em conjunto com 
a equipe do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do Município.  
 
5.26.2.1. Das atribuições do CUIDADOR: 
I. Acompanhar pacientes em processo de desinstitucionalização, através da 
criação de vínculo e viabilização de ações territoriais, orientadas pela 
Referência Técnica e cuidadores da RTS; 
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II. Realizar, sempre junto com os moradores, de acordo com as possibilidades 
e desejos singulares de cada um deles, compras em supermercado, idas à 
feira, compras pessoais, entre outras; 
III. Estimular os moradores na realização de ações que os envolvam e respeitar 
as singularidades, e, portanto, de lidar com as ofertas e demandas; 
IV. Acompanhar os moradores em atividades externas, passeios, eventos 
individuais e/ou coletivos, que envolvam a utilização de recursos próprios a 
vida na cidade (ônibus, trem, táxi, caminhada, entre outros). 
V. Acompanhar os moradores com menor autonomia a consultas médicas, 
odontológicas e outras; 
VI. Acompanhar os moradores no CAPS de referência e outros projetos 
comunitários nos quais esteja inserido; 
VII. Planejar, organizar e orientar os moradores, sempre que necessário, 
quanto à arrumação e composição da casa, visando unicamente aspectos 
básicos de cuidado e convivência de cuidado, sem, no entanto, impor formas e 
medidas de controle.  
 

5.27. A CREDENCIADA deverá, ainda, garantir a composição da equipe mínima em 
situações de férias, licenças e outros afastamentos. Todos os profissionais deverão 
estar prévia e devidamente capacitados à execução do serviço, bem como identificados 
e portando os Equipamentos de Proteção Individuais - EPI’s necessários ao 
desempenho de cada função. 
5.28. Prestar os serviços necessários e indispensáveis ao pleno funcionamento dos 
Serviços Residenciais Terapêuticos, correndo por sua conta todos os gastos de 
pessoal administrativo e técnico-assistencial, e de alimentação. 
5.29. Prestar o fornecimento de refeições diárias (café da manhã, almoço, café da tarde 
e jantar) aos moradores do Serviço Residencial Terapêutico, de acordo com as 
normativas do SUS. 
5.30. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus 
empregados, despesas fiscais, tributárias, fretes e quaisquer outros que não tenham 
sido incluídos no preço proposto. 
5.31. Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus 
empregados em equipamentos/materiais permanentes ou nas dependências dos 
órgãos Municipais ou a terceiros. 
5.32. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 
e prejuízos materiais ou pessoais causados por si, seus empregados ou prepostos à 
contratante e/ou terceiros. 
5.33. Aceitar as condições de remuneração constante do contrato, com vedação 
expressa da cobrança de qualquer taxa ou diferença ao usuário. 
5.34. Disponibilizar material de limpeza, medicamentos e insumos de saúde, 
necessários para a execução dos serviços para a atenção integral ao morador. 
5.35. Arcar com as despesas de água, energia elétrica, telefone (fixo), sistema de 
alarme, a serem utilizados na referida moradia. 
5.36. Realizar o transporte dos moradores da Residência Terapêutica para 
deslocamento aos serviços de saúde que serão referenciados, bem como a outros que 
atendam o Projeto Terapêutico Individual de cada morador. 
5.37. Prover o transporte dos profissionais da equipe do Serviço Residencial 
Terapêutico para as todas as atividades e ações relacionadas com o referido serviço a 
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ser contratado, após solicitação prévia do responsável do serviço/equipe de saúde 
mental de referência. 
5.38. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração e Secretaria 
Municipal de Saúde, sob os aspectos da legislação pertinente, visando o melhor 
atendimento aos usuários. 
  
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
6.1. Além das obrigações decorrentes de normas legais e concernentes à natureza do 
referido serviço, caberá ao MUNICÍPIO: 

6.1.1. Fiscalizar a execução deste serviço; 
6.1.2. Efetuar o pagamento à CREDENCIADA no prazo e forma estipulados em 
contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviços, 
devidamente atestada pelo Coordenador Municipal de Saúde Mental e pelo 
Secretário Municipal de Saúde contendo como anexo: CNDINSS e CRF-FGTS; 
6.1.3. Ser responsável pele atenção integral em saúde e assegurar a 
continuidade de cuidados em saúde mental, em programas extra-hospitalares 
para os usuários; 
6.1.4. Encaminhar ao Ministério da Saúde informações cadastrais necessários 
dos beneficiários do Programa de Volta Para Casa – PVC.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. À Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, reserva-se o direito 
de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, sendo-
lhes facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má 
qualidade, através de processo administrativo específico, com garantia da 
representação do contraditório e da produção da ampla defesa. 
7.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do termo de 
credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o CREDENCIANTE. 
7.3. A fiscalização do cumprimento do objeto do Termo de Credenciiamento ficará a 
cargo da Servidora Municipal EDNA DO ROCIO SPERANCETA, conforme Portaria n°. 
623/2017, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, sobretudo 
comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as devidas 
providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência e/ou 
execução, acompanhando de requerimento justificado da Credenciada. 
7.4. A Fiscal de Contrato fará o registro de todas as ocorrências e deficiências 
verificadas, cuja cópia será encaminhada à Credenciada, objetivando a imediata 
correção das irregularidades apontadas, quando for o caso. 
7.5. As exigências e a atuação da fiscalização pela Secretaria Requisitante em nada 
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da Credenciada, no que 
concerne à execução do objeto do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS 
8.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
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8.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
8.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

8.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a 
CREDENCIADA será notificada da infração e da penalidade correspondente para, 
no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
8.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
8.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

8.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do termo de 
credenciamento, assim como a execução irregular, com atraso injustificado ou nos 
casos em que o credenciado ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do termo de credenciamento, 
comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará a 
CREDENCIADA à aplicação das seguintes sanções: 

8.4.1. Advertência; 
8.4.2. Multa; 
8.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

8.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do termo de credenciamento. 
8.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 8.4.3.”. 

8.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 8.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
8.6.2. A multa prevista no “item 8.4.2” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do termo de credenciamento, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela fornecedora; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do termo de 
credenciamento ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, 
caracterizando a mora. 
8.6.3. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim 
em aceitar, retirar ou assinar o termo de credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
8.6.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a 
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receber o objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do termo de credenciamento ou sobre o valor correspondente à(s) 
parcela(s) não entregue(s). 
8.6.5. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 8.4.3. 
8.6.6. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que 
tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do termo de 
credenciamento, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência 
da execução contratual. 
8.6.7. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da 
celebração do termo de credenciamento em que tenha sido exigida garantia, o 
valor da multa será descontado da garantia prestada. 
8.6.8. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do termo de credenciamento, o 
valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
8.6.9. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial. 

8.7. A sanção prevista no item 8.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
8.8. A aplicação de sanções à(s) CREDENCIADA(s) deve ser objeto de registro como 
fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
8.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
8.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA  
9.1. As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os 
recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2017. 
 
06.001.10.301.0011.2019.3.3.90.39.00.00. - 01496 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA INADIMPLÊNCIA 
Aplicam-se no caso de inadimplência da CREDENCIADA, com referência aos encargos 
sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1.993, e suas alterações.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as causas 
resultantes deste instrumento. 
 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do termo de 
credenciamento, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.  
 
Campina Grande do Sul ______ de __________ de _______  
 
CREDENCIANTE 
BIHL ELERIAN ZANETTI 
PREFEITO  
 
T E S T E M U N H A S  
NOME:       NOME: 
CPF:                             CPF: 

CREDENCIADA 
EMPRESA xxxxxxxxxx 
REPRESENTANTExxxxxxxx 
RG. xxxxxxxxx  CPF.: xxxxxx 
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ANEXO VIII 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 
 

 Eu,.............................................................................................................. , na qualidade 

de representante legal de ..................................................................... beneficiário do 

“De Volta para Casa”, comprometo-me a receber o benefício criado pela Lei nº. 10.708, 

de 31 de julho de 2003, e a:  

- zelar pelos direitos e deveres do beneficiário no âmbito do referido programa; 

- incumbir-me do dever de representar os interesses de um paciente em qualquer 

matéria especificada, ou de direitos específicos em seu nome, nos termos dos 

princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtornos Mentais (ONU, 

1991);  

- prestar todas as informações que me forem solicitadas pela equipe de Saúde Mental 

responsável pelo acompanhamento do beneficiário.  

 
 

__________________________, ____ de ______________ de 201__. 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal  

Nº. do CPF/R.G. do representante legal 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
  

Campina Grande do Sul, 23/06/2017. 

 

 

 
De: Setor de Compras e Licitações 
Para: Procuradoria Geral do Município  

 

 

Encaminho a Requisição nº. 1130 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE 
MENTAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, NA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, DE 
ACORDO COM AS NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTINADO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO 
MENTAL, com valor previsto de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) / mês, R$ 
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) / ano, para parecer sobre a possibilidade 
de Inexigibilidade de Licitação, aplicando-se no que couberem as disposições contidas 
na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 
 
 

ESTELA CELINA MÜLLER 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 06/2017 
 
 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 30 – Centro – CEP 83430-000, 
inscrita no CNPJ sob nº. 76.105.600/0001-87, torna público para conhecimento dos 
interessados, que está realizando chamamento público para CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM 
FORMA DE SESSÕES COMPLEMENTARES, CONFORME DESCRITIVO E 
QUANTITATIVO CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  
 
Os editais estarão disponíveis a partir de 04/07/2017, das 09:00 às 11:30 horas e das 
13:30 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3676-8003 – 3676-8030. 
 
Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que solicitem 
seu credenciamento no período acima e preencham os requisitos deste edital.    
 
Campina Grande do Sul, 03/07/2017.                                                                 
 
 
 

______________________________________ 
ESTELA CELINA MULLER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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