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EDITAL
CREDENCIAMENTO N.º 01/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040-14.204/2020)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da Comissão
Julgadora, designada pela Portaria n.º 11 de 28 de abril de 2021, levam ao conhecimento dos interessados que,
na forma da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar o presente
Chamamento Público mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CHAMAMENTO
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica especializada em serviços hospitalares especializados em
psiquiatria para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental, em regime de hospital-dia
Esclarecimentos: Até 28/05/2021 às 18:00 hrs para o endereço wfr.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 28/05/2021 às 18:00 hrs para o wfr.cpl@gmail.com
Prazo para entrega de Documentos: Até 30/06/2021 às 17:30h para o wfr.cpl@gmail.com
Sessão Pública: ☐ Sim, em / /2021 às hs
☒ Não
Retirada do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos durante todo o período de vigência do
presente
Chamamento
Público,
com
retiradas
na
sede
da
CPL
ou
pelo
site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
Valor Total: R$ 947.548,80 (novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta
VALOR
e oito reais e oitenta centavos).
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
☒SERVIÇO
OBJETO:
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
INFORMAÇÕES
Relatora: Wilma Freitas Rodrigues
e-mail: wfr.cpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão e o prazo final de entrega da
documentação adiado para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo dia e hora, salvo as disposições em
contrário.
Recursos: Em caso de apresentação de recurso, o mesmo deverá ser encaminhado para o endereço
eletrônico wfr.cpl@gmail.com
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PARTE ESPECÍFICA
As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as
informações constantes na Parte Geral.
Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte
Específica prevalecerão as últimas.
Número do Item da Parte
Definições da Parte Específica.
Geral.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

2.

OUTRAS
VEDAÇÕES

5.

DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

8.

HABILITAÇÃO
JURÍDICA

8.

REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO
FINANCEIRA

Nota de Reserva:
Projeto Atividade: 10.302.02382.304
Elemento de Despesa:3.3.90
Fonte de Recurso:114



Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), conforme o caso



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da
Lei, que estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega,
composta de:
o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, incluindo contribuições
previdenciárias
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado (Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do
seu período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu
prazo de validade.
o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.



Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de
apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver
expresso o prazo de validade.

8.

8.

o

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que
o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
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2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos
os demais requisitos de habilitação.
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

8.

DECLARAÇÕES

8.

Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de sua
habilitação, na forma § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93, assinada por
Sócio, gerente, dirigente, proprietário ou procurador, devidamente
identificado;
Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº
8.666/93.

OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

8.

Conforme detalhado no item
Edital)

VALIDADE DA
PROPOSTA

9.6

A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a
contar da data da abertura da sessão pública.

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS
VISITORIA
TÉCNICA:

ANEXOS

do Termo de Referência (anexo I do

☒NÃO

17

☐ SIM, na forma do item

do Termo de Referência

☒NÃO

18

☐ SIM, realizada por equipe técnica do órgão interessado

44

Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados
na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
Anexo I – Termo de Referência e Plano Descritivo
Anexo II – Minuta do Contrato
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PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto do presente Chamamento é o credenciamento de interessados no fornecimento do objeto descrito no
campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades, exigências e preços
estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital consta o valor total disponível para as contratações dos
credenciados.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Credenciamento as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as
condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que
desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Credenciamento.
3.1. O interessado responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante.
4. Não poderão participar deste Credenciamento:

4.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;

4.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar
desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
4.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
4.6. pessoas jurídicas que tenham, como sócio, gerente, acionista majoritário, responsável técnico,
subcontratado ou funcionário, que pertença ao quadro funcional da Contratante.
5. Casos de outras vedações aplicadas ao presente caso estarão disposta na Parte Específica deste Edital.
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SEÇÃO IV - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

6. A partir da data, da hora e no local referido no Preâmbulo do presente Edital, as interessadas deverão
encaminhar os documentos de Habilitação e o Requerimento de Credenciamento para o endereço eletrônico
indicado na Parte Específica desse edital, podendo fazê-lo até a data de encerramento.
6.1. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em cópia indeléveis e legíveis, ou ainda, através
de publicação em órgão da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação.
6.1.1. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.1.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas.
6.1.3. A CPL/PMSL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
julgar necessário.
7. O conteúdo dos documentos protocolados além do horário e/ou da data de encerramento estipulados neste
Edital não será objeto de análise e apreciação, importando em inabilitação da Requerente.
SEÇÃO V – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. Na Parte Específica deste Edital consta a relação de documentos complementares à Requisição de
Credenciamento, bem como os documentos de habilitação fiscais, jurídicos, financeiros e técnicos exigíveis para
o presente Credenciamento.
9. O Requerimento de Credenciamento deverá ser digitado, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambigüidade,
em papel timbrado da empresa, e apresentado com a documentação solicitada neste edital, em que, caso não
haja modelo disposto em anexo deste termo, constará:
9.1. indicação do número do Edital e do Processo;
9.2. indicação do nome da empresa, endereços, telefones e email de contato;
9.3. indicação dos dias e horários de atendimento, bem como de sua rede de locais de atendimento,
quando for o caso;
9.4. discriminação dos produtos/serviços e respectivos preços, de acordo com o disposto nesse Edital;
9.5. indicação do banco, da agência e da conta corrente em que se efetuarão as operações bancárias
relativas ao credenciamento;
9.6. as propostas terão validade mínima de 90 (noventa) dias, contados da data de início de recebimento
dos documentos estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital; e,
9.7. data e assinatura do Representante Legal.
10. Não será permitido uma pessoa representar mais de um requerente neste Credenciamento.
11. É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação, pela mesma requerente, neste
Credenciamento.
12. A entrega dos documentos de habilitação sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
13. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar no Requerimento de
Credenciamento o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu RG e CPF, sendo
que no ato da assinatura, deverá ser apresentado documento hábil que comprove sua legitimidade.
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14. As requerentes poderão, enquanto aberto o prazo de entrega de documentação, complementar documentos,
ajustar propostas ou solicitar novas vistorias técnicas.
SEÇÃO VI - DA SESSÃO PÚBLICA
15. Caso venha a ser realizada sessão pública, ocorrerá na data, hora e local indicados na Parte Específica
deste Edital.
SEÇÃO VII - DO RECEBIMENTO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
16. Os trabalhos da CPL seguirão os seguintes trâmites:
16.1. O recebimento e a análise de toda a documentação para habilitação e a proposta será feito pela CPL
a partir do dia, hora e local previstos nos “Dados do Certame”;
16.2. A Comissão Julgadora promoverá a realização de sessão interna, sempre que julgar necessário,
para análise de documentos apresentados pelos interessados para habilitação, objetivando confirmar a
sua adequação ao previsto neste Edital, lavrando ata circunstanciada;
16.3. A Comissão Julgadora sempre que considerar necessário solicitará ao órgão interessado no
Credenciamento, por meio de sua equipe técnica, a análise dos documentos apresentados, bem como a
realização de vistorias, mediante os critérios definidos no Termo de Referência e seus anexos;
16.4. Será considerada habilitada a empresa que apresentar toda a documentação exigida e que atender
a todas as exigências deste Edital; e,
16.5. A CPL encaminhará à autoridade competente, depois de encerradas a fase de habilitação, a
documentação necessária para a formalização dos Atos de Homologação específicos para cada empresa.

SEÇÃO VIII - DA AMOSTRA
17. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO IX - DA VISITORIA TÉCNICA
18. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO X - DO RECURSO
19. Das decisões proferidas pela Central Permanente de Licitação – CPL caberão recursos nos termos do art.
109 da Lei 8.666/93 e alterações;
19.1. O Recurso deverá ser interposto mediante petição impressa, devidamente arrazoada e subscrita
pelo recorrente, obedecendo os prazos previstos na Lei de Licitações.
19.2. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados, de segunda a quinta-feira das 13:00 as
18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 12:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação ou enviadas
para o endereço eletrônico indicado nos Dados do Certame.
20. Os recursos rejeitados pela Comissão Julgadora serão apreciados pela autoridade competente.
21. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, com a
devida revisão dos atos necessários.
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SEÇÃO XI - DA HOMOLOGAÇÃO

22. A homologação de cada Credenciado compete à Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
22.1. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital terão seus requerimentos de
credenciamento aprovados pela Comissão Julgadora, sendo submetidos à homologação da Autoridade
Competente do Órgão Requisitante.

SEÇÃO XII - DO CONTRATO
23. As empresas serão convocadas para assinar o Contrato depois de cumpridas todas as etapas do processo
de credenciamento e terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento do ofício de
convocação.
23.1. O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por período de 05 (cinco) dias úteis,
quando solicitado pela empresa credenciada, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pelo Órgão Requerente, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízos
das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
SEÇÃO XIII - DO DESCREDENCIAMENTO
24. Ocorrerá o descredenciamento quando:
24.1. por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas no Termo de
Referência e neste Edital;
24.2. na recusa injustificada do credenciado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento e na imediata
suspensão do direito de licitar com Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS pelo prazo de 03 (três)
meses; e,
24.3. por qualquer motivo o contrato entre o credenciado e o Órgão interessado for rescindido.

SEÇÃO XIV - DAS SANÇÕES
25. A interessada será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São
Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes
casos:
25.1. Cometer fraude fiscal;
25.2. Apresentar documento falso;
25.3. Fizer declaração falsa;
25.4. Comportar-se de modo inidôneo;
25.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
25.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
25.7. Não mantiver a proposta.
26. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a
apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
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SEÇÃO XV - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
27. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública ou até 5 (cinco) dias após a
publicação do Credenciamento – o que ocorrer depois -, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o
ato convocatório deste Credenciamento mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
28. Acolhida a impugnação contra este Edital e caso haja previsão de realização, será designada nova data para
a realização da sessão, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
29. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão Julgadora, exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, podendo ser submetidos durante todo o período de
entrega dos documentos.
30. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações a Comissão Julgadora será auxiliado
pelo setor técnico competente.
31. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Credenciamento.
31.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
Comissão Julgadora, nos autos do processo de licitação.
32. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no site da CPL e vincularão os participantes
e a Administração.

SEÇÃO XVI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
33. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XVII - DAS OBRIGAÇÕES
34. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do
presente Edital.
SEÇÃO XVIII - DO PAGAMENTO
35. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS
36. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos relativos a este
Credenciamento.
37. A Comissão Julgadora poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto
objeto deste Edital.
38. É facultado à Comissão Julgadora, em qualquer fase deste Credenciamento, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão, posterior ao prazo de entrega da
documentação, de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de habilitação.
39. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados no Requerimento de
Credenciamento, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Credenciamento.
40. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICPBrasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc.nº 040-14.204/2020
Rubrica________________
___

verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas
em papel.
41. Aplicam-se ao presente Credenciamento a Lei 8.666/1993 e demais normas legais pertinentes.
42. As informações relativas a habilitações, bem como os avisos relativos a este Credenciamento, serão
disponibilizados aos interessados por meio do portal do Prefeitura.
43. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/1993, nos
princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir eventuais
lacunas.
44. Integram esse Edital e dele fazem parte integrante os documentos mencionados na parte Específica deste
Edital.

SEÇÃO XX - DO FORO
45. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 12 de maio de 2021.
Wilma Freitas Rodrigues
Relatora

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc.nº 040-14.204/2020
Rubrica________________
___

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I. OBJETIVO
O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação, conforme
Recomendação Nº 003/2019, de 12 de Junho de 2019 da 18ª Promotoria de Justiça Especializada de
Defesa da Saúde, bem como da Audiência de Mediação Sanitária realizada em 18 de março de
2020,de pessoa jurídica especializada em serviços hospitalares especializados em

psiquiatria para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental, em regime de
hospital-dia, por um período de 12 meses, considerando que compete ao município gerir e
executar serviços públicos de atendimento à saúde da população, podendo recorrer de
maneira complementar, aos serviços ofertados pela iniciativa privada, quando os serviços de
saúde da rede pública forem insuficientes ou a demanda exigir serviço especializado não
ofertado pela mesma, para garantir a cobertura assistencial necessária para atender a
demanda populacional de São Luís e municipios adscritos, obedecendo aos princípios e
diretrizes da Lei 8.666/93 e da Portaria GM/MS nº 3.588/2017.
II. EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS:

a. Instalações Físicas
- Recepção com sala de espera;
- Vestiário masculino e feminino;
- Sanitários para pacientes, acompanhantes e funcionários;
- Sala de trabalhos de grupos;
- Sala de refeições;
- Área externa para atividades ao ar livre;
- Leitos para repouso eventual (mínimo de 02);
- Consultório Médico;
- Enfermaria para intercorrências clínicas, com leitos para adultos e
pediátricos, contendo camas “Fawler”, oxigênio, aspirador de secreção,
vaporizador, nebulizador e badeja ou carro de parada.
b) Recursos Humanos
A equipe mínima da Unidade, por turno de 04 horas, para atendimento de 30
(trinta) pacientes dia, deve ser composta por:
- 01 Médico;
- 01 Enfermeiro;
- 01 Psicólogo;
- 01 Assistente Social;
- 01 Terapeuta Ocupacional;
- 01 Nutricionista;
- 02 Técnicos de Enfermagem;
- 02 AOSD.
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c) Recursos Materiais
As empresas deverão conter equipamentos, materiais e insumos necessários
para atendimento ao paciente na modalidade psiquiátrica em regime hospital-dia.
d) Atividades/Compromisso
A assistência ao paciente em regime de hospital-dia incluirá as seguintes
atividades:
- Atividade individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação entre
outros);
- Atendimento grupal (psicoterapia, grupo operativo, atendimento em oficina
terapêutica, ativiades socioterápicas dentre outras);
- Visitas domiciliares;
- Atendimento à família;
- Atividades comunitárias, visando trabalhar a integração do paciente mental na
comunidade e sua inserção social;
- Três refeições balanceadas (café da manhã, almoço, lanche ou jantar);
- Garantia da continuidade e assistência após alta ou em decorrência de
complicações;
- Garantia de referência para transferência quando necessário;
III. JUSTIFICATIVA
A contratação dos Serviços (Leitos) dos Hospitais-Dia justifica-se por:
O município de São Luís (Gestão municipal) conta com uma rede assistencial em
Saúde Mental composta apenas por 2 (dois) Ambulatórios (Adulto/Criança e Adolescente), 1
(um) Centro de Atenção Psicossocial – Tipo II, 1 (um) Centro de Atenção Psicossocial Álcool
e outras Drogas) e 1 (um) Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, entretanto
realizando, com esta rede assistencial, atendimentos advindos de todo o Estado do
Maranhão.
O atual quadro demonstra um défict de cobertura assistencial o que evidência a
insuficiência dos serviços atualmente habilitados pela Rede Municipal para atender as
demandas da população local e regional. Desta maneira, a incorporação dos Leitos de
Hospitais-Dia a Rede Municipal de Saúde Mental se apresenta indispensável, uma vez que
são serviços continuos e a sua não efetivação acarretará em sérios prejuizos na prestação
dos serviços em Saúde Mental à população.
Considerando que o Credenciamento nº 01/2018 foi declarado deserto por
três vezes consecutivas;
Considerando a Recomendação nº 003/2019 de 12 de junho de 2019 com fundamento legal na
Lei nº 8.080/90 e com fulcro no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 075/1993 c/c artigo 27, IV, da Lei
Complementar nº 013/91 que recomenda ao Sr. Secretário Municipal de Saúde que se proceda a
imediata contratualização de empresa especializada para serviços hospitalares em psiquiatria para
atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental, na modalidade hospital dia, junto ao
Hospital Dia Vida e Liberdade e à Clínica Santa Martha, inobstante a ausência de regularidade
fiscal das mesmas face à existência de débitos fiscais junto aos Órgãos Públicos, a fim de evitar perigo
iminente de vida aos usuários do SUS, tendo em vista que os serviços de saúde em internação
psiquiátrica prestados pelas referidas clínicas não poderão sofrer suspensão ou interrupção, ainda que
por motivos de débitos ficais ou apresentação de certidões negativas junto aos Órgãos Fazendários.
Considerando que o Hospital Dia Vida e Liberdade e a Clínica Santa Martha já vêm
prestando serviços de internação psiquiátrica, na modalidade hospital dia, a esta Secretaria, e
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considerando que os mesmos não poderão sofrer suspensão ou interrupção, ainda que por motivos de
débitos fiscais ou ausência de Certidões Negativas junto aos órgãos Fazendários, ante a inexistência
nesta Capital de outros Estabelecimentos Assistenciais de Saúde interessados em firmarem contratos
de prestação de serviços públicos em psiquiatria com esta municipalidade, através desta Secretaria
Municipal de Saúde, conforme a Recomendação nº 003/2019 de 12 de junho de 2019 de lavra do
1°Promotor de Justiça de Defesa da Saúde, Herbeth Costa Figueiredo.

IV.

DA VIGÊNCIA

O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos perídos limitados a sessenta
meses, na forma do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
V

DA DOTAÇÃO/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O recurso para a compra do serviço é oriundo do Sistema Único de Saúde –
Ministério da Saúde, repassando mensalmente pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo
Municipal de Saúde de São Luís, através do:


Bloco: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR; Ação/Serviço/Estratégia: TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

VI DO PAGAMENTO
O pagamento dos serviços prestados se dará de acordo com a produção
apresentada e aprovada pela Secretaria Municipal de São Luís, processada pelos sistemas
hospitalares do Ministério da Saúde e com a apresentação das notas fiscais destes serviços
prestados devidamente assinadas e atestadas pela SEMUS e a CONTRATADA, cujo teto
máximo permitido será o estabelecido em contrato.
VII. DAS METAS
A quantidade de procedimentos na área de Internação em Psiquiatria a contratar
será estimada levando em conta a capacidade instalada distribuída proporcionalmente por
Empresa(s) vencedora do CERTAME.
A Rede de Atenção Psicossocial apresenta a nessecidade de 90 (noventa) leitos
assim descriminados:




60 (Sessenta) Leitos Adultos – Para pessoas acima de 18 anos de ambos os sexos
com histórico de sofrimento psíquico em decorrência ou não do uso abusivo de
substâncias psicoativas;
30 (Trinta) Leitos Adultos – Para pessoas de 12 anos a 17 anos, de ambos os sexos
com histórico de sofrimento psíquico em decorrência do uso abusivo de substâncias
psicoativas.
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Quadro de Metas Físico-Financeiro:
Leitos
psiquiatria
contratar

de Tempo
médio
a permanência/dias

90

de Valor
procedimento/AIH
03.03.17.010-7

22 dias úteis

39,88

Custo
total/mês
78.962.40

Custo
total/ano
947.548,80

VIII. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE
Os valores dos procedimentos praticados em contrato serão os constantes na Tabela
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS do Ministério da Saúde, os quais só
poderão ser reajustados caso haja alguma alteração emitida por meio de documento oficial do
Ministério da Saúde.
IX. DO CONTROLE
O monitoramento desse serviço de saúde será feito pela Superintendência de controle,
Regulação, Avaliação e Auditoria da SEMUS – São Luís/MA.
Os recursos humanos, medicação, equipamentos e manutenção destes e insumos serão de
inteira responsabilidade da contratada.

É direito reservado ao contratante a realização de auditoria permanente na
documentação geradora da fatura, podendo solicitar revisão, verificação e ainda glosas
parciais ou totais. Vale ressaltar a obrigatoriedade da CONTRATADA em manter registros
atualizados nos prontuários da clientela atendida bem como a permanência, na Unidade de
Equipamentos e materiais destinados às atividades em grupo.
As empresas contratualizadas obrigar-se-á (ão) a aceitar e cumprir todas as condições
constantes deste Termo de Referência, demais especificações do Contrato, consoante às
determinações das leis 8.666/93 e 8.080/90, com possibilidade de rescisão ou denúncia
quando os serviços não forem executados de acordo com o Contrato, no caso de
descumprimento de quaisquer cláusulas pactuadas.
X. DAS RESPONSABILIDADES
a.

DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá prestar assistência em Serviços Hospitalares
especializados na área de psiquiatria para atenção à pessoa com sofrimento ou
transtorno mental, em regime de hospital-dia em até 05 (cinco) dias semanais (de 2ª feira
a 6ª feira) com carga horária de 8 horas/dia, para o máximo de 30 (trinta) pacientes/dia de
acordo com a Portaria de Consolidação/GM n°02 de 28 de setembro 2017;
A CONTRATADA obrigar-se-á a apresentar contrato com os prestadores terceirizados, caso
haja.
A CONTRATADA deverá manter arquivada a documentação de todos os atendimentos
prestados para monitoramento e auditoria pela CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá manter atualizado o cadastro dos profissionais no Cadastro do
Nacional do Estabelecimento de Saúde- CNES.
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Para a execução desses serviços e visando a qualidade e agilidade de todo o processo, a
CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de toda a equipe médica, administrativa e técnica,
por sistemas e por todos os insumos, impressos e material de consumo específico tais como:
medicamentos pertinentes aos serviços, descartáveis, documentação dos exames e laudos, materiais
administrativos.

Elaborar mapas de produção e gráficos de interesse, conforme solicitação da
CONTRATANTE, informando mensalmente os resultados alcançados;
Encaminhar à CONTRATANTE, no início do contrato, um cronograma anual de
manutenção preventiva com a programação das visitas técnicas, informando a data para
avaliação e aprovação dos equipamentos da CONTRATADA.

b. DA CONTRATANTE
É direito reservado da CONTRATANTE a realização de auditoria permanente na
documentação geradora da fatura, podendo solicitar revisão, verificação e ainda glosas parciais ou
totais.
A contratante não se responsabiliza por qualquer ato praticado pelo contratado em questões
comercial, civil e trabalhista, sendo ele de total responsabilidade da contratada;
Cabe à CONTRATANTE dirimir as dúvidas do prestador do serviço sobre o objeto da
contratação, no tocante às divergências ou inovações na política administrativa e assistencial do
Sistema de Saúde do Município de São Luís, notificando-o por escrito a respeito de irregularidades
detectadas na execução dos serviços;
Realizar o pagamento de acordo com a meta alcançada pela contratada.

XI. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S)
Para realização do julgamento das propostas, deverá ser observado inicialmente o
cumprimento de todos os procedimentos constantes no art. 38 e seguintes, da Lei 8.666/93.
A proponente que não preencher os requisitos contidos no item I será considerada inabilitada
do certame e terá sua proposta desclassificada.
Serão considerados todos os fatores constantes neste Termo de Referência para o
atendimento das necessidades que ensejou a licitação.
As propostas serão avaliadas por uma comissão composta por membros da Superintendência
de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria da SEMUS, a qual após a visita técnica nas empresas
contratualizadas emitirá parecer técnico, de acordo com a avaliação de sua capacidade instalada e
exigências mínimas requeridas para o CERTAME.
Da divisão dos serviços objeto deste Termo de Referência dar-se-á em função da sua
capacidade instalada de atendimento à demanda de usuários do SUS, objetivamente calculada com
base em parâmetros/portarias ministeriais.

XII. HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO
Estará automaticamente descredenciado do contrato quem:
a.

Subcontratar a execução dos serviços;
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b.
Recursar-se de atender, sem motivo considerado, justificado, a demanda de trabalhos junto à
SEMUS;
c.
Não cumprir o que for estabelecido no contrato de prestação de serviços;
d.
Utilizar do credenciamento de maneira enganosa ou que possa trazer prejuízo à SEMUS.

XIII. DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração Pública poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:


Advertência;



Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor total dos serviços prestados, recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos;



Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de falta que
acarrete a sua rescisão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos;



Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.



Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUS a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo
88, da Lei 8.666/93:

I - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.
II - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos
atos ilícitos praticados.


Atrasos cuja justificativa sejam aceitas pela CONTRATANTE e comunicadas antes dos
prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a
critério desta, ser isentas total ou parcialmente da multa.



As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUS e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a
administração, o CONTRATADO será descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas no edital, contrato, nota de empenho e demais cominações legais.

XIV. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Em observância à Lei 8.666/93 no que se revela a documentação da empresa, é exigida a
apresentação dos seguintes documentos para a prestação se serviços junto a Secretaria Municipal de
Saúde de São Luís/MA:






Comprovação de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde – CNES atualizado;
Alvará de licença de funcionamento atualizado;
Inscrição Municipal;
Contrato social, estatutos, ata das reuniões que os aprovaram;
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Comprovação de que o dirigente da empresa não possua cargo dentro do
Sistema Único de Saúde - SUS;
Cédula de identidade ou carteira profissional, em caso de pessoa física;
Cópia da lei que instituiu, em caso de pessoa jurídica de direito público estatal
ou autárquica;
Registro profissional específico para comprovação de capacidade técnica;
Documentos que comprovem a disponibilidade de recursos humanos, físicos e
equipamentos para realização do objeto do contrato;
Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício;
Comprovação do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, que prevê os direitos
dos trabalhadores.

Validação/ Superintendência de Controle, Regulação e Avaliação da Secretaria Municipal de
Saúde/SEMUS demandante:
Em 31 de Março de 2020.
Isabel Myriam Pereira Leite Macedo
Superintendente de Controle, Regulação e Avaliação- SCRAA
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PLANO DESCRITIVO
SERVIÇOS HOSPITALARES
ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA
A REDE SUS, EM REGIME DE HOSPITAL
DIA.

São Luís – Maranhão
2020
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1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE
Estabelecimentos de Saúde especializados em Psiquiatria em Regime de Hospital Dia.

2.

OBJETIVO

Contratação de empresa especializada em Serviços de Psiquiatria em Regime de
Hospital Dia. Este documento visa avaliar as metas indicadas no Plano Descritivo (PD) dos
serviços especializados de Psiquiatria para a REDE SUS/ São Luís.

3.

DA JUSTIFICATIVA

A contratação dos Serviços (Leitos) dos Hospitais-Dia justifica-se por:
O município de São Luís (Gestão municipal) conta com uma rede assistencial em
Saúde Mental composta apenas por 2 (dois) Ambulatórios (Adulto/Criança e Adolescente), 1
(um) Centro de Atenção Psicossocial – Tipo II, 1 (um) Centro de Atenção Psicossocial Álcool
e outras Drogas) e 1 (um) Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, entretanto
realizando, com esta rede assistencial, atendimentos advindos de todo o Estado do
Maranhão.
O atual quadro demonstra um défict de cobertura assistencial o que evidência a
insuficiência dos serviços atualmente habilitados pela Rede Municipal para atender as
demandas da população local e regional. Desta maneira, a incorporação dos Leitos de
Hospitais-Dia a Rede Municipal de Saúde Mental se apresenta indispensável, uma vez que
são serviços contínuos e a sua não efetivação acarretará em sérios prejuízos na prestação
dos serviços em Saúde Mental à população.
Considerando que o Credenciamento nº 01/2018 foi declarado deserto por três vezes
consecutivas;
Considerando a Recomendação nº 003/2019 de 12 de junho de 2019, bem como da
Audiência de Mediação Sanitária realizada em 18 de março de 2020, com fundamento legal
na Lei nº 8.080/90 e com fulcro no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 075/1993 c/c artigo 27,
IV, da Lei Complementar nº 013/91 que recomenda ao Sr. Secretário Municipal de Saúde que
se proceda a imediata contratualização de empresa especializada para serviços hospitalares
em psiquiatria para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental, na modalidade
hospital dia, junto ao Hospital Dia Vida e Liberdade e à Clínica Santa Martha, inobstante a
ausência de regularidade fiscal das mesmas face à existência de débitos fiscais junto aos
Órgãos Públicos, a fim de evitar perigo iminente de vida aos usuários do SUS, tendo em vista
que os serviços de saúde em internação psiquiátrica prestados pelas referidas clínicas não
poderão sofrer suspensão ou interrupção, ainda que por motivos de débitos ficais ou
apresentação de certidões negativas junto aos Órgãos Fazendários.
Considerando que o Hospital Dia Vida e Liberdade e a Clínica Santa Martha já vêm
prestando serviços de internação psiquiátrica, na modalidade hospital dia, a esta Secretaria, e
considerando que os mesmos não poderão sofrer suspensão ou interrupção, ainda que por
motivos de débitos fiscais ou ausência de Certidões Negativas junto aos órgãos Fazendários,
ante a inexistência nesta Capital de outros Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
interessados em firmarem contratos de prestação de serviços públicos em psiquiatria com
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esta municipalidade, através desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme a
Recomendação nº 003/2019 de 12 de junho de 2019 de lavra do 1°Promotor de Justiça de
Defesa da Saúde, Herbeth Costa Figueiredo.
4) METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
A metodologia utilizada para avaliação do Plano Descritivo consiste na verificação dos
parâmetros de desempenho, qualidade de serviço e gestão; a partir da utilização do Relatório
de Acompanhamento da Programação Físico Orçamentária do referido prestador, destinado à
comprovação das metas físicas de produção e série histórica, dos relatórios mensais de
avaliação, emitidos pela própria instituição avaliada.

5.
ESTIMATIVA DE
PROCEDIMENTOS
A
PSIQUIÁTRICOS EM REGIME DE HOSPITAL DIA.

CONTRATAR

Quadro de Metas Físico-Financeiro:
Leitos
de Tempo médio de Valor
psiquiatria
a permanência/dias
procedimento/AIH
contratar
*03.03.17.010-7
90
22 dias úteis
39,88

EM

Custo
total/mês
78.962.40

SERVIÇOS

Custo
total/ano
947.548,80

*Valores calculados com base na Tabela SUS.
6) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
O monitoramento da execução do contrato e a avaliação das metas pactuadas serão
realizados pela Superintendência de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria –
SCRAA/SEMUS/São Luís/MA.
O Gestor Municipal poderá realizar vistoria in loco, a qualquer tempo, para avaliar o
cumprimento dos serviços ora contratados, devendo o relatório circunstanciado da visita ser
encaminhado ao estabelecimento e ao Superintendente da Superintendente de Controle,
Regulação, Avaliação e Auditoria - SCRAA.
São Luís, 20 de Abril de 2020.
Diógenes de Araújo Lopes
Coordenador de Programação e Avaliação - SCRAA / SEMUS
Isabel Myriam Pereira Leite Macedo
Superintendente de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria.
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICO PARA
ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU
TRANSTORNO MENTAL, EM REGIME DE HOSPITAL-DIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE – SEMUS, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE
ESTABELECIDAS.
BASE LEGAL: LEI N.º 8.666/93
ADMINISTRATIVO N.º 040-14204/2020.

E

PROCESSO

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.816.886/0001-98 com sede na rua Dep. Raimundo
Vieira da Silva, n. 2000, Parque do Bom Menino, Centro, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do
Maranhão, neste ato representada por seu titular Sr. LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO,
portadora da carteira de identidade nº. XXXXXXXXXXXXXX, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob
nº. XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de CONTRATANTE
e a empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXX/XXXX-XX, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da C.I. n.º XXXXXXX XX/XX e CPF n.º XXXXXXXXXXX,
doravante denominada de CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei
n.º 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que
se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação conforme Recomendação Nº 003/2019, de 12 de Junho de 2019 da 18ª Promotoria de Justiça
Especializada de Defesa da Saúde, bem como Audiência de Mediação Sanitária realizada em 18 de março
de 2020, de pessoa jurídica especializada em serviços hospitalares em psiquiatria para atenção a
pessoas com sofrimento ou transtorno mental, em regime de hospital-dia, para atender a demanda
populacional de São Luís e municípios adscritos, obedecendo aos princípios e diretrizes da Lei nº 8.666/93
e da Portaria GM/MS nº 3.588/2017.
ESPECIFICAÇOES
Item

UND. QTD

PREÇO R$
UNIT. TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS

I - Instalações Físicas
a) Recepção com sala de espera;
b) Vestiário masculino e feminino;
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c) Sanitários para pacientes, acompanhantes e funcionários;
d) Sala de trabalhos de grupos;
e) Sala de refeições;
f) Área externa para atividades ao ar livre;
g) Leitos para repouso eventual (mínimo de 02);
h) Consultório Médico;
i) Enfermaria para intercorrências clínicas, com leitos para adultos e pediátricos,
contendo
camas “Fawler”, oxigênio, aspirador de secreção, vaporizador, nebulizador e badeja
ou carro de parada.

II - Recursos Humanos
A equipe mínima da Unidade, por turno de 04 horas, para atendimento de 30 (trinta) pacientes dia, deve ser
composta por:
a) 01 Médico;
b) 01 Enfermeiro;
c) 01 Psicólogo;
d) 01 Assistente Social;
e) 01 Terapeuta Ocupacional;
f) 01 Nutricionista;
g) 02 Técnicos de Enfermagem;
h) 02 AOSD.
III - Recursos Materiais
As empresas deverão conter equipamentos, materiais e insumos necessários para atendimento ao paciente
na modalidade psiquiátrica em regime hospital-dia.
d) Atividades/Compromisso
A assistência ao paciente em regime de hospital-dia incluirá as seguintes atividades:
a) Atividade individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação entre outros);
b) Atendimento grupal (psicoterapia, grupo operativo, atendimento em oficina
terapêutica,
atividades socioterápicas dentre outras);
c) Visitas domiciliares;
d) Atendimento à família;
e) Atividades comunitárias, visando trabalhar a integração do paciente mental na comunidade e
sua inserção social;
f) Três refeições balanceadas (café da manhã, almoço, lanche ou jantar);
g) Garantia da continuidade e assistência após alta ou em decorrência de complicações;
h) Garantia de referência para transferência quando necessário
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados a sessenta meses, na forma do inciso II, do art. 57,
da Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
O valor total do presente Contrato importa em R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).
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PARAGRAFO ÚNICO – Os valores dos serviços contratados, referenciados pela Tabela SUS (SIA/SIH),
estarão sujeitos a correções, com base nos valores determinados pelo Ministério da Saúde e autorizado
pelo gestor da SEMUS, obedecendo aos princípios e diretrizes da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Natureza de Despesas
Fonte do Recurso
Ficha
Nota de Empenho
CLAUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
O pagamento dos serviços prestados se dará de acordo com a produção apresentada e aprovada pela
Secretaria Municipal de São Luís, processada pelos sistemas hospitalares do Ministério da Saúde e com a
apresentação das notas fiscais dos serviços prestados devidamente assinadas e atestadas pela SEMUS e
a CONTRATADA, cujo teto máximo permitido será o estabelecido no contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE
I - O monitoramento desse serviço de saúde será feito pela Superintendência de controle, Regulação,
Avaliação e Auditoria da SEMUS – São Luís/MA.
II - Os recursos humanos, medicação, equipamentos e manutenção destes e insumos serão de inteira
responsabilidade da contratada.
III - Todas as internações ocorrerão com autorização prévia de Auditória Médica da Secretária Municipal de
Saúde do município de São Luís/MA.
IV - É direito reservado ao contratante a realização de auditoria permanente na documentação geradora da
fatura, podendo solicitar revisão, verificação e ainda glosas parciais ou totais. Vale ressaltar a
obrigatoriedade da CONTRATADA em manter registros atualizados nos prontuários da clientela atendida
bem como a permanência, na Unidade de Equipamentos e materiais destinados às atividades em grupo.
V - As empresas contratualizadas obrigar-se-á (ão) a aceitar e cumprir todas as condições constantes no
Termo de Referência, demais especificações do Contrato, consoante às determinações das leis 8.666/93 e
8.080/90, com possibilidade de rescisão ou denúncia quando os serviços não forem executados de acordo
com o Contrato, no caso de descumprimento de quaisquer cláusulas pactuadas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
I - A contratada deverá prestar assistência em Serviços Hospitalares especializados na área de psiquiatria
para atenção à pessoa com sofrimento ou transtorno mental, em regime de internação hospitalar em
até 05 (cinco) dias semanais (de 2ª feira a 6ª feira) com carga horária de 8 horas/dia, para o máximo de 30
(trinta) pacientes/dia de acordo com a Portaria de Consolidação/GM nº 02 de 28 de setembro 2017;
II - A CONTRATADA obrigar-se-á a apresentar contrato com os prestadores terceirizados, caso haja.
III - A CONTRATADA deverá manter arquivada a documentação de todos os atendimentos prestados para
monitoramento e auditoria pela CONTRATANTE.
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IV - A CONTRATADA deverá manter atualizado o cadastro dos profissionais no Cadastro do Nacional do
Estabelecimento de Saúde - CNES.
V – Para a execução desses serviços e visando a qualidade e agilidade de todo o processo, a
CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de toda a equipe médica, administrativa e técnica, por
sistemas e por todos os insumos, impressos e material de consumo específico tais como: medicamentos
pertinentes aos serviços, descartáveis, documentação dos exames e laudos, materiais administrativos.
VI – Elaborar mapas de produção e gráficos de interesse, conforme solicitação da CONTRATANTE,
informando mensalmente os resultados alcançados.
VII - Encaminhar à CONTRATANTE, no início do contrato, um cronograma anual de manutenção
preventiva com a programação das visitas técnicas, informando a data para avaliação e aprovação dos
equipamentos da CONTRATADA.
CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
I - É direito reservado da CONTRATANTE a realização de auditoria permanente na documentação
geradora da fatura, podendo solicitar revisão, verificação e ainda glosas parciais ou totais.
II - A contratante não se responsabiliza por qualquer ato praticado pelo contratado em questões comercial,
civil e trabalhista, sendo ele de total responsabilidade da contratada;
III - Cabe à CONTRATANTE dirimir as dúvidas do prestador do serviço sobre o objeto da contratação, no
tocante às divergências ou inovações na política administrativa e assistencial do Sistema de Saúde do
Município de São Luís, notificando-o por escrito a respeito de irregularidades detectadas na execução dos
serviços;
IV - Realizar o pagamento de acordo com a meta alcançada pela contratada.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração Pública poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - MULTAS – na seguinte forma:
a.
De 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor total dos serviços prestados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos;
b.
De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de falta que acarrete a sua
rescisão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos;
PÁRAGRAFO SEGUNDO - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
PÁRAGRAFO TERCEIRO - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratara com a Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS a ser aplicado em razão da presente contratação, o contratado incorrer nos
casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:
a.
Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de qualquer tributo;
b.
Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Licitação;
c.
Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos atos ilícitos
praticados.
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PARAGRAFO QUARTO - Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes
dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser
isentas total ou parcialmente da multa.
PARÁGRAFO QUINTO - As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o
CONTRATADO será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital,
contrato, nota de empenho e demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos
77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Faz parte integrante deste contrato o seguinte documento: a) Termo de Referência, b) proposta da
contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FISCAL DO CONTRATO
O contrato será fiscalizado por Servidor designado pela Superintendência de Controle, Regulação,
Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

São Luís (MA), _____de________________ de 2020.

_______________________________
LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE
___________________________
EMPRESA
CONTRATADA
___________________________________________
TESTEMUNHA
___________________________________________
TESTEMUNHA

