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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 03

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 
GALÃO DE 20 LITROS.”

O Diretor Executivo do Jataí - Previ, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Previdência Social 
dos Servidores de Jataí necessita contratar empresa especializada 
no fornecimento água mineral galão de 20 litros, por meio Fundo 
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa BRUNO ANSELMO PEREIRA 
DE SOUZA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 20.357.353/0001-50 
apresentou orçamento de menor preço, e atinente a necessidade 
de atendimento da situação e também apresentou todas as 
certidões negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, 
da União, Trabalhistas e de Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de fornecimento de água mineral, 
acondicionada em garrafões de 20 litros, com entrega parcelada, 
visando atender a demanda do Jataí Previ. A aquisição de água 
mineral em garrafões justifica-se pela necessidade de oferecer aos 
Servidores e usuários do Fundo Municipal de Previdência Social 
dos Servidores de Jataí água de boa qualidade, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 8.022/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento água mineral galão de 20 
litros, para atender ao Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Jataí.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
BRUNO ANSELMO PEREIRA DE SOUZA - EPP, com endereço na Rua 
Joaquim Caetano, nº 508, Setor Antena, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Conforme segue:
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PÁG. 01

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
1254/2020

Nº 
TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 BRUNO 

ANSELMO 
PEREIRA DE 
SOUZA - EPP

 20.357.353/0001-
50

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

BRUNO ANSELMO 
PEREIRA DE SOUZA 

- EPP
VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 20,00 GL AGUA MINERAL 
GALÃO 20L

R$ 9,00 R$ 
180,00

VALOR TOTAL R$ 180,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
BRUNO ANSELMO PEREIRA DE 

SOUZA - EPP
R$ 180,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 18 de março de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Altamiro Moreira de Souza
Diretor Executivo Jataí-Previ

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 47

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS 
REFLETIVAS.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);
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CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no serviço de confecção de faixas 
refletivas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural.

CONSIDERANDO que a empresa EMILIO RABELO CARVALHO, 
inscrita no CNPJ sob o nº 16.580.950/0001-72 apresentou 
orçamento de menor preço, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
Trabalhistas e de Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de confecção de faixas refletivas, 
conforme Código Trânsito Brasileiro. A faixa refletiva e item 
obrigatório para identificação de veículos de transporte, portanto 
estamos solicitando para o Caminhão Prefixo CFD 123 – Placa: PRA 
6871, o qual transita em todo Município transportando máquinas 
e equipamentos é sem a faixa poderá ser multado bem como 
apreendido, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 10.630/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no serviço de confecção de faixas refletivas, 
por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa EMILIO RABELO CARVALHO, com endereço na Avenida 
Rio Claro, n° 733, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
180,00 (cento e oitenta reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
1724/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 EMILIO 

RABELO 
CARVALHO - 

ME

 
16.580.950/0001-

72

  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

EMILIO RABELO 
CARVALHO - ME

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 1,00 UN 120173 - FAIXA 
REFLETIVA

R$ 
180,00

R$ 
180,00

VALOR TOTAL R$ 180,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
EMILIO RABELO CARVALHO - 
ME

R$ 180,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 13 de abril de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 08

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 
CERTFICADO DIGITAL.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada em serviço de renovação de 
certificado digital, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda.

CONSIDERANDO que a empresa ELINEIA PATRICIA BATISTA 
DE REZENDE, inscrita no CNPJ sob o nº 32.534.588/0001-27 
apresentou orçamento de menor preço, e atinente a necessidade 
de atendimento da situação e também apresentou todas as 
certidões negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, 
da União, Trabalhistas e de Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação para renovação de certificado digital, 
ferramenta para trabalho em ambiente certificado. Considerando 
que os Fiscais de Tributos necessita ter acesso a diferente portais 
(Simples Nacional e Portal do ITR), o qual, é liberado apenas 
por meio de certificado digital. A certificação digital solicitada 
já se encontra vencida, devendo por isso ser renovada, para os 
seguintes Fiscais: Lia Teixeira Costa, Luciano André Correa e Renilda 
Cristina Rosa Freitas Fonseca, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 858/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada em serviço de renovação de certificado 
digital, para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ELINEIA PATRICIA BATISTA DE REZENDE, com endereço 
na Rua Joaquim Caetano, n° 1.495, Setor Samuel Graham, Jataí - 
GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado pela 
mesma, com um valor total de R$ 630,00 (seiscentos e trinta 
reais). Conforme segue:
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FORNECEDOR CONTRATADO: G & R COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA

CNPJ: 07.581.592/0008-06

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

200270 1   3   SV Certificado 
Digital 

210,00 630,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 630,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 27 de janeiro de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 56

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECANICOS 
ESPECIALIZADOS.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada em serviços mecânicos 
especializados, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa ADEJAR BORGES DE LIMA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.117.341/0001-53 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de prestação de serviços mecânicos e 
elétricos especializados visando fazer reparos na caminhonete GM/
D20, placa: GQI -1492, para realização de manutenção preventiva 
e corretiva, além de executar manutenções e identificar defeitos 
elétricos e mecânicos, possibilitando e reparação e substituição de 
componentes, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 4.437/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada em serviços mecânicos especializados, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ADEJAR BORGES DE LIMA E CIA LTDA, com endereço na 
Rua Almeida, nº 178, Setor Jardim Rio Claro, Jataí-GO, nos termos 
da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com 
um valor total de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). 
Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
1706/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 ADEJAR 
BORGES DE 
LIMA E CIA 

LTDA

 08.117.341/0001-
53

  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

ADEJAR BORGES DE 
LIMA E CIA LTDA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 1,00 SERV 3013 - MAO DE 
OBRA

R$ 150,00 R$ 150,00

2 1,00 SERV 140878 - SERVIÇO 
MONTAGEM

R$ 95,00 R$ 95,00

3 1,00 SERV 119759 - SERVIÇO 
ELETRICO

R$ 110,00 R$ 110,00

4 1,00 SV 218165 - SERVIÇO 
ESPECIALIZADO 

ELETRICA

R$ 30,00 R$ 30,00

VALOR TOTAL R$ 385,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
ADEJAR BORGES DE LIMA E CIA 

LTDA
R$ 385,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 31 de março de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2020
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O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão na forma presencial, do tipo menor preço por item 
visando à aquisição de combustível tipo óleo diesel BS 10 e óleo 
diesel BS 500 para abastecimento dos veículos e maquinários das 
diversas Secretarias do Município, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 06/05/2020 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Thulio Reis Souza
Pregoeiro

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2020

O Município de Jataí, através do seu Pregoeiro, avisa a todos os 
interessados a participarem do Pregão presencial nº 060/2020, 
que tem por objeto a contratação de empresa para a realização 
de manutenção e substituição de peças das impressoras, nobreaks, 
monitores e retroprojetores existentes no centro administrativo e 
demais órgãos integrantes da Prefeitura de Jataí – GO, que a sessão 
anteriormente marcada para a data de 05/05/2020 foi adiado sine 
die para adaptações no edital. 
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

_____________________________________________________

Auto de Infração nº 859, de 11 de março de 2019.

Dariete Pereira da Cruz Silva, CPF: 530.260.391-87 e João 
Ferreira da Silva, CPF: 450.535.451-20, proprietários do lote 
situado à Av. Angelino Vilela de Moraes – Ant. Rua 5, s/n, 
Qd. 15, Lt. 208, Setor Vila Palmeiras, nesta cidade, infringiu 
a Lei nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, Art;  9º , § 
1º - Valor da multa R$ 541,17 – item 7 da tabela do Art. 169. 
Considerando que o (a) contribuinte acima identificado (a), foi 
procurado (a) pelo Departamento de Fiscalização de Limpeza 
Urbana da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, o qual 
não obteve êxito na entrega do Auto de Infração.

Por ter infringido o Código de Posturas Municipal o autuado 
fica intimado a recolher aos cofres públicos a quantia de R$ 
541,17 referente à multa de conformidade com a referida 
Lei, o qual deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, ou 
se defender, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
publicação deste.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O extrato referente ao TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 
063/2019, firmado entre o MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO e a Sra. 
MARISTELA LOPES SANDRI, inscrita no CPF sob o n. 954.252.761 
- 68, publicado no dia 06/04/2020, 1675ª edição, pagina 10, 
ocorreu um erro material de digitação, como descrito abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ: 
“CONTRATO NÚMERO: 062/2019”
 
LEIA-SE: 
“CONTRATO NÚMERO: 063/2019”

_____________________________________________________

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JATAI 
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
O Fundo de Previdência dos Servidores de Jatai, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, publicar ERRATA do aviso de Licitação 
tendo objeto a contratação de empresa prestadora de serviços 
para fins de manutenção/cuidado com o ajardinamento da sede 
própria do JATAÍ-PREVI.
Onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2020
Deve-se lê: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Leticia Franco de Oliveira Silva
Pregoeiro

DECRETO nº 3709/2020, de 16 de abril de 2020.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor SILMA DE SOUZA BARROS,  
inscrita(o) no CPF sob o nº 824.210.801-34, que exerce o cargo 
de Diretora de Higiene e Alimentação, para exercer a função de 
Gestora do Contrato nº 072/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo PREGÃO nº 053/2020, tem como objeto a 
contratação/locação de um veículo XXXXX, com motorista, de 
propriedade do CONTRATANTE, marca/modelo GM/S10 2.5 S, 
Chassi 9BG124ATVTC911666, ano 1996/1997, cor Branca, Placa 
KCY-1884, para prestação de serviços diversos, tipo camionete, 
com capacidade de carga de 01 tonelada, sendo veículo para a 
prestação de serviços diversos à Diretoria de Higiene e Alimentação 
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Escolar – DHAE, conforme especificações contidas neste termo de 
referência. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;

XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
•Certidão Negativa FGTS
•Certidão Negativa INSS
•Certidão Negativa Estadual
•Certidão Negativa Municipal
•Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
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e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3709 do dia 16/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 16 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da Tomada 
de Preço 02/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
DIOENGE 

ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES 

LTDA

02.050.174/0001-
94

081/2020

                                                               Jataí – GO, 22 de abril de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

Oficio n°021/2020                               Jataí GO, 22 de Abril de 2020.

Notificação de Liberação de Recursos Federais

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data do Crédito Origem Conta Bancária Valor (R$)

22/04/2020 JATAIBL MAC 
FNAS 

63584-7 5.278-13

22/04/2020 JATAIBL PSB FNAS 60601-4 14.052,39

Atenciosamente, 

Clênia Severino Lima

Tesoureira

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Proc. Adm. Nº 1.224/2020
Tomada de Preços nº 02/2020
Objeto: Implantação do complexo esportivo JK – etapa pista de 
skate, com iluminação, paisagismo e calçamento, a ser edificado 
em área contígua ao Parque JK, às margens do Córrego Jataí, no 
Setor Central (parte baixa), em Jataí-GO.
 O Município de Jataí – GO através da Comissão Permanente 
de Licitação, avisa a todos os interessados que o processo 
supramencionado foi ADJUDICADO E HOMOLOGADO em favor 
da empresa DIOENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.050.174/0001-94, com valor global 
de R$ 317.304,67 (trezentos e dezessete mil trezentos e quatro 
reais e sessenta e sete centavos). Maiores informações no site da 
Prefeitura Municipal de Jataí. 

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

PORTARIA N° 001, de 06 de abril de 2020.

O Secretário Municipal da Fazenda, no uso das atribuições 
legais, e;

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em 
relação ao novo Coronavírus – Covid-19 pela Organização 
Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, assim 
como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 
2020;
CONSIDERANDO a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da 
situação de emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, 
em 4 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO as determinações expressas nos Decretos 
n° 9.633 de 13 de março de 2020, 9.634 de 17 de março de 
2020 e 9.637 de 17 de março de 2020, 9.638 de 20 de março 
de 2020, 9.644 de 26 de março de 2020 e 9.645 de 03 de 
abril de 2020, do Governo do Estado de Goiás. 
CONSIDERANDO as determinações expressas nos Decretos 
nº 9.633 de 13 de março de 2020, 9.634 de 17 de março de 
2020, 9.637 de 17 de março de 2020, 9.638 de 20 de março 
de 2020, 9.644 de 26 de março de 2020 e 9.645 de 03 de 
abril de 2020, do Governo do Estado de Goiás; 
CONSIDERANDO as determinações expressas nos Decretos 
nº. 3.680 de 13 de março de 2020, 3.682 de 16 de março de 
2020, 3.685 de 18 de março de 2020, 3.686 de 19 de março 
de 2020, 3.688 de 29 de março de 2020 e 3.693 de 04 de 
abril de 2020, do Município de Jataí;
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RESOLVE: 

Art. 1° – Determinar a SUSPENSÃO DOS PRAZOS dos 
processos administrativos, do dia 20/03/2020 (sexta-feira) 
a 30/04/2020 (quinta-feira), podendo ser prorrogável;

Art. 2° – A presente Portaria terá efeito retroativo, estando 
em vigor a partir do dia 20/03/2020 (sexta-feira).

Gabinete do Secretário da Fazenda do Município de Jataí – 
Goiás, aos 07 dias de abril de 2020.

ROBERTO AUGUSTO LOBATO
Secretário da Fazenda

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGBILIDADE DE LICITAÇÃO – FMS 
003/2020

O Secretário Municipal de Saúde Jataí, Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições legais e baseado no Art. 25, Caput,  
da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e:

A Secretaria Municipal de Saúde pretende contratar diretamente a 
prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto 
para a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Artigo 25, 
Caput, da Lei nº 8.666/93.

CONSIDERANDO a contratação justifica-se devido à natureza 
essencial dos serviços, propiciando o fornecimento de água 
tratada/esgoto para diversas unidades de saúde, imprescindíveis 
ao funcionamento desta Secretaria e suas unidades, visto ainda que 
a empresa tem a exclusividade dos serviços no Município de Jataí, 
em razão do contrato de programa celebrado entre o Município e 
a SANEAGO, nos termos do Artigo 25, Caput, da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO os preços cobrados pela concessionária 
encontram-se justificados, porquanto são tabelados, tratando-se, 
pois, de condições uniformes e indiscutíveis de contratação, nos 
termos das tabelas tarifárias oficiais para todo o Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que a previsão legal contida no Artigo 25, Caput 
da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, tornando inexigível 
a licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em 
que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes:

RESOLVE:

Declarar a inexigível a licitação para contratação direta da 
SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - 01.616.929/0001-02, 

para fornecimento de agua e serviços de esgoto para as diversas 
unidades de saúde e para a sede desta Secretaria Municipal 
de Saúde, nos termos do termo de adesão apresentado pela 
concessionária, mediante faturamento mensal, nas tarifas oficiais 
aprovadas pela AGR – Agência Goiana de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos. 
VALOR ESTIMADO: 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Jataí, 04 de março de 2020.

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – FMS 003/2020

PROCESSO N°: 8709/2020

OBJETO: Contratação direta da empresa SANEAMENTO DE GOIAS 
S/A - SANEAGO - 01.616.929/0001-02, para fornecimento de agua 
e serviços de esgoto para as diversas unidades de saúde e para a 
sede desta Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do termo de 
adesão apresentado pela concessionária, mediante faturamento 
mensal, nas tarifas oficiais aprovadas pela AGR – Agência Goiana 
de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. 

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Jataí

CONTRATADA: SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - 
01.616.929/0001-02

VALOR ESTIMADO: 500.000,00 (quinhentos mil reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A contratação terá vigência a partir 
de 01/01/2020 ou do recebimento da nota de empenho, se esta 
ocorrer posteriormente, e por se tratar de serviços públicos 
essenciais, a contratação dar-se-á por prazo indeterminado, 
com fundamento no Anexo IX, subitem 1.1, da IN 05/2017 DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.035, de 20 
de abril de 2017, e o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, 
considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, e no Decreto nº 2.271, de 7 de julho 
de 1997. A cada exercício financeiro deverá ser comprovada a 
estimativa de consumo e a existência de recursos orçamentários.

Data da Assinatura: 04/03/2020.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotações Orçamentárias: 
-10.122.1039.2062.3.3.90.39.00;
-10.301.1039.2077.3.3.90.39.00;
-10.302.1039.2078.3.3.90.39.00;
-10.302.1039.2088.3.3.90.39.00;
-10.302.1039.2089.3.3.90.39.00.
 
Fundamentação Legal: Artigo 25, Caput, da Lei nº 8.666/93.
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ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – FMS 
005/2020

O Secretário Municipal de Saúde Jataí, Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições legais e baseado no art.25, inciso I 
da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e:

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí 
necessita adquirir equipamentos, reagentes, insumos, 
acessórios ou para os Aparelhos Bombas de Infusão de 
insulina com sistema de monitoramento contínuo de 
glicose da marca MEDTRONIC;

Considerando que o município tem pacientes que utilizam 
esses equipamentos ininterruptamente e que carecem de 
manutenção constante, utilização de insumos ou acessórios;

Considerando que, a Empresa MEDTRONIC COMERCIAL 
LTDA, Cnpj: 01.772.798/0002-33 é a única autorizada a 
comercializar tais produtos e prestar assistência técnica da 
referida marca no Território Nacional, conforme Atestado de 
Exclusividade emitido pela ABIMED – Associação Brasileira 
da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde; 

RESOLVE:

Declarar a Inexigibilidade de Licitação para adquirir 
equipamentos, reagentes, insumos ou serviços da 
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA da marca MEDTRONIC 
MINIMED, no valor de R$ 159.174,08 (cento e cinquenta e 
nove mil e cento e setenta e quatro reais e oito centavos), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde.

Jataí, 08 de abril de 2020.

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE – FMS 005/2020

PROCESSO N°:12187/2020

CONTRATADA: Medtronic Comercial  Ltda.

CNPJ: 01.772.798/0002-33

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer produtos, 
reagentes, insumos, peças ou serviços para o aparelho Bomba de 
infusão com sistema de monitoramento contínuo de glicose da 
marca MEDTRONIC.
ASSINATURA: 08/04/2020

VIGÊNCIA: 08/04/2020 a 04/04/2021

VALOR GLOBAL: R$ 159.174,08 (cento e cinquenta e nove mil e 
cento e setenta e quatro reais e oito centavos)

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO FMS N° 727/2020

Objeto: Contratação de empresa para fornecer produtos, 
reagentes, insumos, para o aparelho Bomba de infusão com sistema 
de monitoramento contínuo de glicose da marca MEDTRONIC.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Jataí

Contratada: Medtronic Comercial  Ltda.

CNPJ: 01.772.798/0002-33

VALOR GLOBAL: R$ 159.174,08 (cento e cinquenta e nove mil e 
cento e setenta e quatro reais e oito centavos)

Vigência do contrato: 12 (doze) meses 

Data da assinatura do contrato: 08/04/2020

Dotações Orçamentárias: 
-10.302.1039.2078.3.3.90.30.00;
-10.302.1039.2078.3.3.90.39.00

Fundamentação Legal: Inciso I, do artigo 25, conjuntamente com o 
parágrafo único, do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93. Declaração 
de Inexigibilidade FMS 005/2020 emitida pelo Secretário Municipal 
de Saúde.

Item 3 – Considerações CGM – Edital de Credenciamento nº 
001/2019
Atentar para o art. 7º IN 007/2016 TCM/GO principalmente quanto 
à existência dos elementos mínimos previstos no parágrafo único 
do artigo.

IN 007/2016 “Art. 7º. Os credenciamentos tratados na 
presente Instrução deverão ser formalizados mediante 
instrumento de contrato administrativo, aplicando-se-lhes 
quanto à formação e à execução as disposições gerais da 
Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo único. O contrato deverá atender às exigências 
previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, devendo conter, sem 
prejuízo de outras disposições:
I. qualificação das partes;
II. detalhamento do objeto do ajuste contendo os 
procedimentos ou serviços a serem prestados e forma de 
execução;
III. valor estimado e disciplina dos pagamentos;
IV. duração do ajuste;
V. vedação à subcontratação;
VI. hipóteses de descredenciamento e cláusula penal.”  
Segue adiante a análise de cada um dos itens do art. 7º IN 
007/2016 TCM/GO. 
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I.	Qualificação	das	partes;		

A qualificação das partes está presente no edital 001/2019 
no parágrafo 1º do Anexo III MINUTA DE TERMO DE 
CREDENCIAMENTO Nº. 001/2019
“Pelo presente instrumento o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
JATAÍ/GO, com sede na Rua Riachuelo, nº 2762, Vila Fátima, 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Saúde,	Luiz	Carlos	
Bandeira	Santos	Júnior, brasileiro, casado, portador do CPF 
sob n.º 998.038.287-20 e RG 697.417 – SGPC/ES, residente 
e domiciliado à Rua A-11, Quadra 01, Lote 25 – Setor Sul, 
Jataí/GO, nomeado Secretário Municipal de Saúde através 
da Portaria SGP 007/2019 e Gestor do FMS através do 
Decreto 3249/2019, doravante denominado simplesmente 
de CREDENCIANTE, e XXXXXXXX, brasileiro (a), PROFISSÃO, 
Nº do Registro do Conselho de Classe, (estado civil), inscrito 
(a) no CPF sob n.º XXXXXX, residente à XXXXX em doravante 
denominado (a) simplesmente CREDENCIADO (A), acordam 
e celebram o presente instrumento, mediante as seguintes 
cláusulas e condições.”

II.	 Detalhamento	do	objeto	do	ajuste	contendo	os	
procedimentos	ou	serviços	a	serem	prestados	e	forma	de	
execução;

 O Edital 001/2019 contém o detalhamento do objeto do 
ajuste contendo os procedimentos ou serviços a serem 
prestados, nos itens 1 e 4 do referido edital:
“1.	DO	OBJETO
1.1. O presente Edital destina-se cadastrar pessoas Físicas 
e Jurídicas para posterior credenciamento, mediante 
documentação e pedido de inscrição para prestação de 
serviços especializados na área da saúde aos usuários do 
Sistema SUS do Município de Jataí, para fins de atendimento 
a nível ambulatorial em consultas, em conformidade com 
a  Decisão/TCU  nº  656/1995  – Plenário, de 06/12/1995, 
a Instrução Normativa n.º 01/2017 e decisão plenária n.º 
24 de 01 de novembro de 2000, exarada pelo Tribunal 
de Contas dos Municípios, com disponibilidades técnica 
conforme segue:
1.1.1. Auxiliar de Higiene Bucal, Biólogo, Biomédico, 
Bioquímico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médicos com ou sem 
Especialidades, Motoristas Para Ambulância SAMU, 
Nutricionistas, Profissional de Saúde  de Nível Médio, 
Profissional de Educação Física, Psicólogos, Químico, 
Socorrista Habilitado, Técnico em Citologia, Técnico 
em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em 
Radiologia, Hospitais, Clínicas, Empresas Individuais, 
Entidades Filantrópicas com ou sem Fins Lucrativos e 
Empresas Privadas Prestadoras de Serviços de Saúde;
1.1.2. Todos os profissionais deverão estar inscritos nos 
Conselhos de fiscalização de Classe do Estado de Goiás, até 
o ato da assinatura do contrato, sendo que os profissionais 
inscritos em outros Estados da Federação terão o prazo 
improrrogável de 10 (dez) dias corridos para apresentar a 
documentação, sob pena de não contratação;
1.1.3. No Credenciamento de Pessoa Jurídica deverá ser 
informado quem irá representa-la.
1.1.4. A carga horária e valores a serem pagos serão os 

valores constantes do anexo IV, devidamente aprovados
pelo Conselho Municipal de Saúde,  podendo os referidos 
valores sofrerem alteração durante a execução do contrato, 
mediante a edição de Termo Aditivo;
1.1.5. O número de vagas para cada área será limitado pela 
demanda dos serviços de saúde do Município, podendo 
todos os interessados realizarem inscrição durante todo o 
ano de 2020.”

“4.	 PROCEDIMENTOS,	 TAREFAS	 E	 ATRIBUIÇÕES	 DOS	
PROFISSIONAIS
4.1.  Os atendimentos e serviços prestados serão 
demonstrados mensalmente, através de faturas de 
serviços expedidos pelos credenciados ou comprovação do 
cumprimento da jornada mínima pactuada em quantidade 
de horas do profissional, com visto da Secretaria Municipal 
de Saúde;
4.2. Considerando que a vigência da Lei Municipal nº 
3.736/2017 (que autoriza o Município a celebrar Contrato 
Organizativo com da Ação Pública Ensino-Saúde - COAPES);
4.2.1 Considerando que no COAPES com as Instituições de 
Ensino Superior junto ao Município de Jataí/ Secretaria de 
Saúde agregará responsabilidades no sentido de ofertar 
suas unidades de saúde para servirem como cenário de 
prática aos alunos dos cursos relacionados a área da saúde;
4.2.3. Considerando que as Unidade de Saúde são 
estabelecimentos destinados a prestar ações e serviços, 
assim como cenário de prática para integração ensino – 
serviço - comunidade, sendo elas todas pertencentes as 
redes de saúde: Unidades Básicas de Saúde, Hospital das 
Clínicas, Saúde Bucal, Assistência Farmacêutica, Núcleo de 
Apoio a Família, Policlínicas, Serviço de Apoio Diagnóstico 
e Terapêutico, Unidades Especializadas, Rede de Atenção 
Psicossocial, Centro de Reabilitação, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), dentre outras;
4.2.4. O objeto do Credenciamento/Contrato inclui além 
da prestação ações e serviços profissionais em sua área de 
atuação e contratação, a participação na integração ensino-
serviço exercendo as atividades de: colaborar, esclarecer 
dúvidas, orientar, auxiliar e ensinar os alunos dos cursos da 
área da saúde quando eles estiverem na unidade municipal 
de saúde utilizado como cenário de ensino-prática.” 

Também há o detalhamento do objeto do ajuste contendo os 
procedimentos ou serviços a serem prestados e forma de execução, 
nas cláusulas primeira e segunda do anexo III do edital 001/2019, 
referente à minuta do termo de credenciamento: 

“CLÁUSULA	PRIMEIRA	–	DO	OBJETO
1.1 O (A) CREDENCIADO (A) compromete-se a prestar os 
serviços profissionais de saúde de .......................................
................. para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), 
tendo como remuneração mensal o de valor R$..................
.............................; perfazendo um valor total anual de R$ 
XXXXXXXXXXXXXXX.
1.2 O (A) CREDENCIADO (A) deverá prestar os serviços nas 
condições e preços preestabelecidos no Edital e neste Termo, 
e com carga horária de XXXXX ou/ até XXX PLANTÕES DE __ 
(XX) HORAS.
a. O (A) CREDENCIADO (A)   deverá prestar os serviços   
conforme previsão constante   do Edital 001/2019, no 
Município de Jataí/GO em local determinado pela Secretaria 
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Municipal de Saúde. 
b. Fica O (A) CREDENCIADO (A) obrigado (a) além de prestar 
serviços profissionais de sua área de atuação e contratação, 
deverá ainda: colaborar, esclarecer duvidas, orientar, 
auxiliar e ensinar os alunos universitários dos cursos da 
área da saúde quando eles estiverem no recinto da unidade 
de saúde da Secretaria Municipal de Saúde/Município de 
Jataí utilizado como campo de ensino-prática, sem qualquer 
ônus/remuneração por parte dos cofres público.
c. Fica O (A) CREDENCIADO (A) terminantemente proibido 
de exercer atividades simultâneas, ou concorrer em horários 
com atividades distintas.”

“CLÁUSULA	 SEGUNDA	 –	 EXECUÇÃO	 DOS	 SERVIÇOS	 E	
OBRIGAÇÕES
2.1 O (A) CREDENCIADO (A) atenderá nos Estabelecimento 
da Rede de Saúde Pública Municipal, obedecendo às 
necessidades e determinações da Secretaria Municipal de 
Saúde e os princípios e diretrizes do SUS. 
2.2 O (A) CREDENCIADO (A), na execução de suas atividades 
utilizará equipamentos, materiais e insumos existentes no 
Estabelecimento de Saúde no qual estiver lotado, sendo 
de responsabilidade do CREDECIANTE a manutenção, 
substituição e fornecimento dos mesmos.
2.3 O (A) CREDENCIADO (A) não poderá transferir os direitos, 
obrigações e atendimentos a terceiros, sem a anuência do 
CREDECIANTE.
2.4 O (A) CREDENCIADO (A) não poderá efetuar qualquer tipo 
de cobrança de taxa ou diferenças aos pacientes atendidos, 
sob qualquer pretexto. Não poderá haver captação e/ou 
encaminhamento de usuários para serviços particulares.
2.5 O (A) CREDENCIADO (A), responderá pela solidez, 
segurança, qualidade e perfeição dos serviços executados, 
sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou 
materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a 
execução dos serviços ou deles decorrentes.
2.6 O (A) CREDENCIADO (A) durante a vigência do presente 
Termo de Credenciamento obriga-se a manter todas as 
condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de 
Chamamento Público 001/2019.
2.7 - O CREDENCIADO deverá orientar, colaborar, esclarecer, 
tirar dúvidas, auxiliar e ensinar os alunos universitários dos 
cursos da área da saúde (inclusive de medicina) quando 
eles estiverem no recinto da unidade de saúde da secretaria 
municipal de saúde/município de Jataí/GO utilizando como 
campo de ensino-prática, sem qualquer ônus/remuneração 
por parte dos cofres públicos. 
2.8 – O CREDENCIADO deverá seguir as orientações, normas, 
protocolos de conforme critérios estabelecidos pela direção 
da unidade de saúde, assim como pelo SUS.
2.9 – O CREDENCIADO que prestar serviço em unidade de 
saúde do SUS-Jataí deverá fazer o controle de sua frequência 
via registro em ponto eletrônico. 
2.10 – O CREDENCIADO deverá ter ciência da listagem 
de medicação prevista na RENAME, Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas, bem como protocolos de sua 
especialidade na área de sua atuação.
2.11 – Deverá o Credenciado no ato da prescrição de 
medicamento, material médico-hospitalar, produto, órtese, 
prótese ou procedimento observar os protocolos e as listas 
do Sistema Único de Saúde, incluí-se observar a RENAME, 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Em caso de 

não cumprimento o Credenciado deverá esclarecer por 
escrito a pertinência e necessidade da prescrição, e firmar 
declaração de eventual conflito de interesse (Enunciado nº 
58, Jornada da Saúde do CNJ).”

Com relação aos procedimentos de serviços a serem 
prestados, o detalhamento está descrito no Anexo IV do 
edital 001/2019:

1.	Consultas,	Plantões	e	Sobreavisos
1.1. A quantidade mínima de consultas ambulatoriais será 
determinada conforme necessidade periódica da demanda;
1.2. A quantidade máxima de consultas ambulatoriais será 
determinada conforme necessidade periódica da demanda;
1.3. O pagamento do profissional será feito sobre o número 
de pacientes agendados, no caso de pagamento por 
consultas em serviço próprio. 
1.4. Terão reajuste salarial de 10 % os profissionais que 
irão trabalhar na escala dos horários estendidos (Programa 
Saúde na Hora / Portaria GM MS 930/2019) nas UBS 
Conjunto Rio Claro e Av. Goiás; 

ESPECIALIDADES
MÉDICOS

MODALIDADE DESCRIÇÃO VALOR QUANTIDADE

SERVIÇOS MÉDICOS

Anestesiologia Plantão de 12 horas - 
HOSPITAL

Conforme Demanda Tabela 
Própria

COOPANEST

Cadastro 
Reserva

Clínico Geral Plantão de 12 horas – 
Pronto Atendimento

HOSPITAL

Diurno - Dias Úteis R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas – 
Pronto Atendimento

HOSPITAL

Noturno, Finais de 
Semana e Feriados 

Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas 
UPA

Diurno - Dias Úteis R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas 
UPA

Noturno, Finais de 
Semana e Feriados 

Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
UTI

Qualquer Dia/ Horário R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
SAMU

Qualquer Dia/ Horário R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ Semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico Regulador (Fluxo e NIR) R$ 6.000,00 Cadastro 
Reserva

Visitas à Enfermaria 
(semanal)

Visitas Diárias R$ 6.000,00 Cadastro 
Reserva

Pediatria Plantão de 12 horas
HOSPITAL

Diurno – Dias Úteis R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
HOSPITAL

Noturno, Finais de 
Semana e Feriados 

Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Visitas à Enfermaria 
(semanal)

Visitas Diárias R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de 
Atendimento

Domiciliar

Mensal R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades 

-Consultas

10 horas/ Semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas                                                      
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva
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Ginecologia/ 
Obstetrícia

Plantão de 12 horas 
HOSPITAL

Diurno - Dias
Úteis

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas 
HOSPITAL

Noturno, Finais de 
Semana e Feriados 

Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Auxílio ao 
Plantão

(Diurno em dias úteis)

Quinzenal R$ 4.750,00 Cadastro 
Reserva

Visitas à Enfermaria 
(Semanal)

Visitas Diárias R$ 6.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades-

Consultas

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ortopedia Sobreaviso
(24 horas)

Qualquer dia/ horário R$ 1.400,00 Cadastro 
Reserva

Retorno Profissional 4 h/ semana R$ 3.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Cirurgia Geral Sobreaviso 
Qualquer dia/ horário

(24 horas) R$ 1.400,00 Cadastro 
Reserva

Auxilio de Cirurgia Semanal R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Retorno Profissional 4 h/ semana R$ 3.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Neurologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 75,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Neurocirurgia Sobreaviso
(24 horas) 

Qualquer dia/ horário R$ 1.400,00 Cadastro 
Reserva

Retorno Profissional 4 h/ semana R$ 3.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 75,00 Cadastro 
Reserva

Sobreaviso de 
Especialidade

Semanal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Angiologia Serviço de 
Acompanhamento de 

Lesões

Mensal (segunda a 
sexta, 6 horas por 

semana)

R$ 2.800,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

                  Urologia Sobreaviso 
(24 horas)

Qualquer dia/ horário R$ 1.200,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Proctologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 100,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Otorrinolaringologia Sobreaviso de 
Especialidade

(7 dias por Semana/ 
24 horas por dia)

Semanal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ Semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Cardiologia Risco Cirúrgico 
(No Serviço 

Hospitalar – Pacientes 
Internados)

Mensal R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Parecer 
(Auxílio Diagnóstico 
e Tratamento – Sob 

Demanda)

Semanal
(segunda a sexta)

R$ 2.572,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ Semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Dermatologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ Semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Nefrologia Sobreaviso de 
Especialidade

Semanal
(7 dias por semana/ 24 

horas por dia)

R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Endocrinologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades –

Consultas

10 horas/ Semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Pneumologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ Semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Infectologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ Semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas SAE 
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

CCIH R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Psiquiatria Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 100,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

30 horas/ Semanais R$ 
16.500,00

Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

20 horas/ semanais R$ 
11.000,00

Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 100,00 Cadastro 
Reserva

Visita Leitos 
Psiquiátricos 

(20 horas semanais)

Visitas Diárias -
Dias Úteis

R$ 
11.000,00

Cadastro 
Reserva

Oncologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades – 

Consultas

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Hematologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Parecer Conforme Demanda R$ 120,00 Cadastro 
Reserva

Intensivista Serviço Médico de UTI 
(Horizontal)

Mensal R$ 
18.000,00

Cadastro 
Reserva

Médico Regulador e 
Auditor

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 8.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico - ESF Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 
11.000,00

Cadastro 
Reserva

Médico - UBS Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.500,00 Cadastro 
Reserva

Médico Atenção 
Domiciliar

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 
11.000,00

Cadastro 
Reserva

Serviço - 20 horas/
semanais

Mensal R$ 5.500,00 Cadastro 
Reserva
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Radiologia e 
Diagnóstico por 

Imagem

Sobreaviso (24 horas) Qualquer dia/ horário R$ 571,42 Cadastro 
Reserva

Execução de exames 
complementares de 
imagem na Urgência

10 horas/ semanais R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Responsabilidade 
Técnica 

Especialidades
Médicas e áreas 

afins

Por serviço Mensal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

Enfermeiro - ESF Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro - UBS Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.825,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro - 
Emergência

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro - UBS Serviço -  20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.550,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro –        
Atenção Domiciliar

Serviço - 40 horas/
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro 
– (Complexo 

Regulador e Núcleo 
de Gestão)

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Plantão 12 horas 12 horas Qualquer dia/ horário R$ 420,00 Cadastro 
Reserva

SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA

Centro de 
Especialidades 
Odontológicas

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.300,00 Cadastro 
Reserva

Odontólogo – ESF Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.400,00 Cadastro 
Reserva

Odontólogo – UBS Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.050,00 Cadastro 
Reserva

Odontólogo – UBS Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.700,00 Cadastro 
Reserva

Odontólogo – 
Complexo Regulador

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.500,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Cirurgia 
Buco-Maxilo-Facial

Sobreaviso Semanal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Auxilio Cirurgia Tabela SUS/ Escala Tabela SUS Cadastro 
Reserva

PROFISSÕES AFINS À SAÚDE

Equipe 
Multiprofissional 

(exceto 
Assistente Social, 

Fisioterapeuta 
e Terapeuta 

Ocupacional) RAS

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Equipe 
Multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social)

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.188,00 Cadastro 
Reserva

Equipe 
Multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social) RAS

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.125,00 Cadastro 
Reserva

Equipe 
Multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social) RUE

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Assistente Social Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Serviço do Complexo 
Regulador

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atenção 
Domiciliar – SAD 
multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social)

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atenção 
Domiciliar – SAD 
multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social)

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.188,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atenção 
Domiciliar – SAD 
multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social)

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.125,00 Cadastro 
Reserva

Atenção Domiciliar - 
Fisioterapia

Serviço - 2 horas/ dia Horário Não Comercial R$ 212,00 Cadastro 
Reserva

Sobreaviso de 
Farmacêutico, 
Nutricionista e 

Biomédico

Sobreaviso Semanal R$ 682,00 Cadastro 
Reserva

Plantão – Qualquer 
Profissional de Nível 

Superior

Serviço - 12 horas Qualquer dia/ horário R$ 420,00 Cadastro 
reserva

Sobreaviso de 
Transfusionista

Sobreaviso Quinzenal R$ 777,41 Cadastro 
Reserva

SAMU

Motorista Serviço - 12 horas Qualquer dia/ horário R$ 225,00 Cadastro 
Reserva

Deslocamento Diárias Cadastro 
Reserva

Coordenador dos 
Motoristas

Mensal R$ 800,00 Cadastro 
Reserva

Bombeiro Serviço - 12 horas Qualquer dia/ horário R$ 225,00 Cadastro 
Reserva

Deslocamento Diárias Cadastro 
Reserva

Coordenador dos 
Bombeiro

Mensal R$ 800,00 Cadastro 
Reserva

2.   Tabela de Função, Requisitos e Atribuições

FUNÇÃO REQUISITOS ATRIBUIÇÕES GENERICAS CARGA
HORÁRIA SEMANAL

REMUNERAÇÂO
ESTIMADA                   
BRUTA (R$)

Assistente Social Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Assistência Social 
fornecido por   instituição 

de ensino superior 
reconhecida pelo 

Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 

Estado de Goiás.

- Identificar e conhecer a realidade em que 
vai atuar; organizar a comunidade visando 

assegurar a sua participação; orientar 
trabalhos relacionados a seus aspectos 

sociais, no âmbito das atividades previstas no 
Centro de Reabilitação e outras   atividades   
a critério da chefia imediata e da Secretaria 

Municipal de Saúde.

30 HORAS R$ 4.250,00

PLANTÃO
12 HORAS

R$ 420,00

Auxiliar de Saúde
Bucal - ASB

Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão 

de Curso de Auxiliar 
de Saúde Bucal (ASB) 

fornecido por   instituição 
de reconhecida pelo 

Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho   do   Estado   

de Goiás.

 - Executar atividades auxiliares em saúde 
bucal sob   orientação e supervisão do 

Cirurgião Dentista integrante da Equipe de 
Saúde Bucal.

  

40 HORAS
20% de Insalubridade

Desempenho de Qualidade 
(até 47 %)

R$ 1.045,00
R$ 209,00

Até R$ 491,15

40 HORAS (HORÁRIO 
ESTENDIDO)   

 Insalubridade 20 %
Desempenho de Qualidade 

até 47 %

R$ 1.149,50
R$ 229,90
R$ 540,26
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Biomédico Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Biomedicina fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida 
pelo Ministério da 

Educação, registro no 
respectivo Conselho 
Regional do Estado 

de Goiás.

- Atuar em equipes de saúde, em nível 
tecnológico, nas atividades complementares 

de diagnósticos; interpretar e desenvolver 
exames laboratoriais clínicos e análises 

ambientais, bem como planejá-los e 
gerenciá-los; exercer   assessoramento ou 
responsabilidade técnica no âmbito de sua 

competência;
- Realizar coletas e análises de amostras 

biológicas, exames de citologia esfoliativa, 
análises físico- químicas e microbiológicas 

para o meio ambiente, análises de alimentos, 
análise de água e efluentes; 

- Produzir e analisar bioderivados; vistoriar, 
periciar, avaliar e elaborar laudos ou 
pareceres relativos ao âmbito de sua 

competência; preparar amostras; atuar 
em banco de sangue; realizar exames por 
imagem e procedimentos de radioterapia;
-Produzir vacinas, biofármaco e reagentes; 
efetuar circulação extracorpórea assistida;
- Realizar atividades e exames dentro de 

padrões de qualidade e normas de segurança; 
Comunicar-se com pacientes, equipes de 

saúde e comunidade; participar de equipes 
multidisciplinares; planejar e elaborar 

programas de controle ambiental no âmbito 
de sua competência; executar tarefas 

afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

PLANTÃO 12 HORAS
SOBREAVISO SEMANAL

Sobreaviso Transfusionista
_______________

PLANTÃO 06 HORAS
*Surtos de Dengue
(Somente quando 

necessário/sazonal)

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 420,00
R$ 682,00
R$ 777,41

_____________

R$ 145,33

Educador Físico Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão 
de Curso de graduação 

de nível superior 
em Educação Física, 

bacharelado fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida 
pelo Ministério da 

Educação, registro no 
respectivo Conselho 
Regional do Estado 

de Goiás.

- Participar de reuniões com profissionais 
das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da população adstrita;

- Planejar ações e desenvolver educação 
permanente;

- Acolher os usuários e humanizar a atenção;
- Trabalhar de forma integrada com as ESF;

- Realizar visitas      domiciliares necessárias;
- Desenvolver ações intersetoriais;

- Participar dos Conselhos Locais de Saúde;
- Realizar avaliação em conjunto com as ESF 
e Conselho Local de Saúde do impacto das 

ações implementadas através de indicadores 
pré- estabelecidos;

- Formar grupos de atividade física com 
crianças com sobrepeso e obesidade 

utilizando os espaços públicos já existentes;
- Formar     grupos     de     ginástica, 

caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga para adultos 
e idosos utilizando os espaços públicos já 

existentes;
- Acompanhar usuários da ATI;

- Formar grupos de dança, luta e capoeira 
com adolescentes utilizando os espaços 

públicos já existentes;
- Avaliar e acompanhar os casos 

encaminhados pelas ESF;
- Oferecer orientações que promovam o auto 

cuidado e a prevenção de riscos em todas 
as suas ações;

- Mobilizar a comunidade para participar 
da comemoração do dia mundial da 

atividade física;
- Integrar-se na rede de serviços oferecidos, 

realizando referência e contra referência, 
seguindo fluxo pré- estabelecido, mantendo 

vínculo com os pacientes encaminhados.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

Enfermeiro Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior 
em Enfermagem       

fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo 

Ministério da Educação, 
registro no Conselho 

Regional de Enfermagem 
do Estado de Goiás

- Coordenar, supervisionar e prestar 
atendimento de Enfermagem no âmbito 
das Unidades de Saúde Descentralizadas 
(CAPS, Centro de Reabilitação, CTA, ESF, 

atenção hospitalar e outros), previstos em 
normatização própria do programa e no 

código de ética e /ou outra regulamentação 
pertinente à atividade do Enfermeiro, e 

outras definidas pela Secretaria Municipal 
de Saúde.

40 HORAS
40 HORAS (horário 

estendido)
30 HORAS
20 HORAS

30 HORAS (Emergência)
PLANTÃO 12 HORAS

R$ 5.100,00
R$ 5.610,00
R$ 3.825,00
R$ 2.550,00
R$ 5.100,00
R$ 420,00

Farmacêutico Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Farmácia fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação, registro no 
respectivo Conselho 
Regional do Estado 

de Goiás.

-  Exercer atividades de chefia, supervisão, 
coordenação da Farmácia das Unidades 
de Saúde (CAPS, CTA, UBS, UPA, atenção 

hospitalar e outros);
- Preparar relatórios de estoques, 

armazenagem, relação de compras, participar 
de comissões e grupos de trabalho visando 
à elaboração de protocolos terapêuticos; 
e outras e demais atividades pertinentes 

ao cargo.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

SOBREAVISO SEMANAL

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 682,00

Fisioterapeuta Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Fisioterapia fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida 
pelo Ministério da 

Educação, registro no 
respectivo Conselho 
Regional do Estado 

de Goiás.

- Executar ações especializadas em 
fisioterapia referente aos trabalhos 

relativos à utilização de métodos e técnicas 
fisioterápicos, terapêuticos e recreacionais, 
para a reabilitação física e mental, visando à 

recuperação do paciente;
- Atuar     em     parceria     com     os 

profissionais das Equipes Saúde da Família – 
ESF, atuando diretamente no apoio às equipes 
e na unidade na qual o NASF está cadastrado; 

em unidade hospitalar e outras, bem como 
demais atividades inerentes à especialidade 

sob orientação da Chefia imediata ou da 
Secretaria Municipal de Saúde.

30 HORAS
20 HORAS

PLANTÃO  06 HORAS
PLANTÃO  12 HORAS

Atenção Domiciliar      2 
HORAS/ DIA

R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 210,00
R$ 420,00
R$ 212,00

Fonoaudiólogo Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Fonoaudiologia fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida 
pelo Ministério da 

Educação, registro no 
respectivo Conselho 
Regional do Estado 

de Goiás.

- Participar de reuniões com profissionais 
das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da população adstrita;

- Planejar ações e desenvolver educação 
permanente;

- Acolher os usuários e humanizar a atenção;
- Trabalhar de forma integrada com as ESF;
- Realizar visitas domiciliares necessárias;

- Desenvolver ações intersetoriais;
- Participar dos Conselhos Locais de Saúde;
- Realizar avaliação em conjunto com as ESF 
e Conselho Local de Saúde do impacto das 

ações implementadas através de indicadores 
pré- estabelecidos;

- Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala 
e da linguagem em adultos e crianças como 
forma preventiva e, se necessário realizar 

reabilitação;
- Realizar triagem auditiva em escolas e 
creches, bem como em indivíduos com 
suspeita ou de risco à perda auditiva;

- Desenvolver      ações      coletivas 
preventivas através de palestras abordando 
situações ou patologias que interfiram na 
fala, linguagem, voz, audição, deglutição, 

aprendizagem, etc.;
- Integrar-se na rede de serviços oferecidos, 

realizando referência e contra referência, 
seguindo fluxo pré- estabelecido, mantendo 

vínculo com os pacientes encaminhados;
- Realizar visitas domiciliares em conjunto 

com as ESF dependendo das necessidades;
- Integrar setor de controle e avaliação.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

Médico Ambulatório 
Especialidades

Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Medicina fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação, registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado 
de Goiás e possuir 

certificados na respectiva 
especialidade; Residência 

Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós- 

Graduação, reconhecido 
pelo Ministério da 

Educação.

- Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 

de ética como médico nos ambulatórios 
de especialidades, e nos setores     

administrativo-especializados da secretaria 
municipal de saúde, participar de comissões e 
grupos de trabalhos destinados à elaboração 
de protocolos ou procedimentos padrão da 

assistência multiprofissional.

08 HORAS
10 HORAS
20 HORAS

R$ 3.200,00
R$ 4.000,00
R$ 8.000,00

Médico RAPS 
(Rede de Atenção 
Psicossocial)

Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 
de Curso de graduação 
de nível superior em 
Medicina fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
registro no Conselho 
Regional de Medicina do 
Estado de Goiás e possuir 
certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós- 
Graduação, reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação.

- Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética   como   médico   nos pontos da 
RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) e nos 
setores administrativos correspondentes, 
participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos 
ou procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional.

10 HORAS
20 HORAS
30 HORAS

R$ 5.500,00
R$ 11.000,00
R$ 16.500,00
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Médico Estratégia 
de Saúde da Família 

e Unidade Básica 
de Saúde

Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Medicina fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação, registro no 

Conselho Regional 
de Medicina do 

Estado de Goiás e 
possuir certificados 

na especialidade 
devidamente registrados 
nos órgãos competentes.

- Realizar consultas clínicas aos usuários de 
sua área adstrita;

- Participar das atividades de grupos de 
controle de patologias como hipertensos, 

diabéticos, de saúde mental, e outros;
- Executar ações de assistência integral em 

todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adultos e idoso;

- Realizar consultas e procedimentos na 
Unidade de Saúde da Família- USF e, quando 

necessário, no domicílio;
- Realizar atividades clínicas correspondentes 

às áreas prioritárias na intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - 

NOAS 2001;
- Realizar busca ativa das doenças infecto-

contagiosas;
- Aliar a atuação clínica a pratica da saúde 

coletiva;
- Realizar primeiros cuidados nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação 
para a continuidade da assistência prestada, 
acionando o serviço destinado para este fim;

- Garantir acesso a continuidade do 
tratamento dentro de um sistema de 

referência e contra-referência para os casos 
de maior complexidade ou que necessitem de 

internação hospitalar;
- Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;

- Promover a imunização de rotina, das 
crianças e gestantes encaminhando-as ao 

serviço de referência;
- Verificar e atestar óbito;

- Emitir laudos, pareceres e atestados sobre 
assuntos de sua competência;

- Supervisionar os eventuais componentes 
da família em tratamento domiciliar e dos 
pacientes com tuberculose, hanseníase, 
hipertensão, diabetes e outras doenças 

crônicas; 
- Acompanhar o crescimento    e 

desenvolvimento   das   crianças   de   0 (zero) 
a 5 (cinco) anos, especialmente das crianças 
menores de 01 (um) ano, consideradas em 

situação de risco;
- Identificar e encaminhar gestantes para o 
serviço de pré-natal na Unidade de Saúde 

da Família;
- Realizar ações educativas para prevenção 

do câncer cérvico-uterino e de mama 
encaminhando as mulheres em idade fértil 
para a realização de exames periódicos nas 

unidades de referência;
- Outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com prioridades locais durante o 

desenvolvimento do Programa.

40 HORAS
40 HORAS (HORÁRIO 

ESTENDIDO)
30 HORAS
20 HORAS

R$ 11.000,00
R$ 12.100,00
R$ 8.250,00
R$ 5.500,00

Motorista de 
Ambulância do 

SAMU

Carteira de   Habilitação: 
Categoria D, com no 
mínimo 12 meses de 

habilitação;
Certificado do Curso 
para Capacitação   de 

Condutores   de   Veículos 
de Emergência.  (Art. 145 

– CTB.    Resolução   do 
CONTRAN                   N° 

168/2004.);
Certificado dos Cursos de 
BLS (Basic Life Suport) /

Suporte Básico de Vida e 
APH (Atendimento   Pré- 

hospitalar), de no mínimo 
20 horas, realizado por 

Instituição     de     Ensino 
reconhecida pelo MEC;

- Conduzir veículo terrestre de urgência 
destinado ao atendimento e transporte 

de pacientes;
- Conduzir os veículos de emergências dentro 

das normas e leis previstas pelo   Código   
Nacional   de   Trânsito vigente, elencaremos 

a seguir as mais apontadas pelos órgãos 
fiscalizadores que não estão sendo atendidas 

em sua totalidade;
- Estabelecer contato radiofônico (ou 

telefônico) com a central de regulação médica 
e seguir suas orientações; observando as 

normas e leis de Código Nacional de Trânsito.
Conhecer integralmente o veículo e realizar 
manutenção básica do mesmo; Conhecer   a   
malha   viária   local   e estabelecimentos de 

saúde integrados a rede saúde;
- Auxiliar a equipe de saúde nos gestos 

básicos de suporte à vida;
- Auxiliar a equipe nas imobilizações e 

transporte de vítimas;
- Realizar   medidas   de   reanimação 

cardiorrespiratória básica;
- Identificar todos os tipos de equipamentos 

e materiais existentes nos veículos de 
socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a 

equipe de saúde.

PLANTÃO
12 HORAS
R$ 225,00

Nutricionista Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Nutrição fornecido por   
instituição de ensino 
superior reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação, registro no 
respectivo Conselho 
Regional do Estado 

de Goiás.

-  Desenvolver   ações   de nutrição   e 
dietética junto às pacientes submetido a 

tratamento   de   patologias, acolhidos pelo 
Centro de Reabilitação e outras;

- Atuar     em     parceria     com     os 
profissionais das Equipes Saúde da Família – 

ESF, atuando diretamente no apoio às equipes 
e na unidade na qual o NASF está cadastrado; 
e demais atividades previstas para a atividade 

profissional de Nutricionista.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

SOBREAVISO SEMANAL

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 682,00

Odontólogo Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Odontologia fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida 
pelo Ministério da 

Educação, registro no 
Conselho Regional  de  
Odontologia do Estado 

de Goiás.

-Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como odontólogo em atividades 

de promoção, prevenção e recuperação em 
saúde bucal no âmbito da ESF, ambulatórios 
de especialidades, atenção hospitalar e nos 
setores     administrativo-especializados da 

secretaria municipal de saúde, participar de 
comissões e grupos de trabalhos destinados à 
elaboração de protocolos ou procedimentos 

padrão da assistência multiprofissional.

20 HORAS - (CEO)
20 HORAS - (UBS)
30 HORAS - (UBS)
40 HORAS - (ESF)

40 HORAS (HORÁRIO 
ESTENDIDO)

Rotina Departamento 
De Regulação, Controle, 
Avaliação E Auditoria Em 

Saúde. (30 – HORAS)
Sobreaviso          

(Rotina Cirurgia Buço – 
Maxilo - Facial)

Parecer Solicitado e Emitido

R$ 3.300,00
R$ 2.700,00
R$ 4.050,00
R$ 5.400,00
R$ 5.940,00
R$ 4.500,00
R$ 3.572,00
(Semanal)
R$ 75,00

Psicólogo Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 
de Curso de graduação 
de nível superior em 
Psicologia fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 
Estado de Goiás.

- Realizar       avaliação       psicológica, 
psicoterapia individual e em grupo, 
atendimento psicológico individualizado 
ao paciente e ao familiar, orientação e 
acompanhamento psicológico ao paciente e 
familiar no consultório; orientar e encaminhar 
pacientes externo; atuar em parceria com 
os profissionais das Equipes de Saúde, da 
atuando diretamente na unidade.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

Técnico de
Enfermagem

Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de Auxiliar 
ou Técnico em 

Enfermagem fornecida   
por   instituição de 

ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 

registro no Conselho 
Regional de Enfermagem 

do Estado Goiás.

-Executar ações relacionadas às atividades de 
enfermagem de nível técnico previstos nas 
unidades de Saúde Descentralizadas (CAPS, 
Centro de Reabilitação, CTA, ESF, Hospital, 

SAMU e outros).

40 HORAS
Insalubridade 20 %

Incentivo de Qualidade 
até 47 %

_________________

40 HORAS (HORÁRIO 
ESTENDIDO)

Insalubridade 20 %
Incentivo de Qualidade 

até 47 %

R$ 1.045,00
R$ 209,00

Até R$ 491,15
______________

R$ 1.149,50
R$ 229,90
R$ 540,26

Técnico de
Radiologia

Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão 
de Curso de Técnico de 

Radiologia fornecido 
por instituição de 
reconhecida pelo 

Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho do Estado.

- Realizar atividades de nível médio, em 
regime de plantão envolvendo as atividades 
de conduzir, posicionar e aplicar os fatores 
radiográficos para a realização de exames 

radiológicos simples e contrastados; realizar 
exames de tomografia.

12 HORAS R$ 1.151,94
+ Insalubridade: 
40 % (R$399,20)
+ Periculosidade:     
30 % (R$ 345,58)

Técnico em
Laboratório

Diploma,       
devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso 
de Auxiliar ou Técnico 

em Laboratório fornecida   
por   instituição de  

ensino  reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
registro no respective 
conselho do Estado.

-Executar ações relacionadas às atividades 
de laboratório de nível técnico previstos no 

Laborátorio.

40 HORAS
Insalubridade 20%

Incentivo de
Qualidade até

47%

R$ 1.045,00
R$ 209,00

Até R$ 491,15

Técnico em
Protése 
Dentária

Diploma,       
devidamente 
registrado, de   
conclusão de 

Curso de Auxiliar 
ou Técnico em 

Protése Dentária 
fornecida   por   

instituição 
de ensino  

reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação, 

registro no 
respective 

conselho do 
Estado.

-Confeccionar moldeiras e 
moldes de próteses dentárias;

-Executar montagem das 
próteses dentárias;

-Fundir metais para obter 
peças de prótese dentária;
-Confeccionar e/ou reparar 

aparelhos de prótese dentária;
-Corrigir e eliminar 

deficiências de peças 
dentárias;

-Confeccionar aparelhos 
protéticos de correção 

posicional dos dentes ou 
maxilares;

-Providenciar materiais 
necessários para a execução 

de serviços;
-Encaminhar serviços para 
empresas especializadas, 

quando necessário;
-Operar instrumentos e 

equipamentos destinados à 
realização dos serviços;

-Colaborar em programas e 
em projetos dando suporte 

técnico;
-Auxiliar professores e alunos 
em aulas praticas e estágios;
-Trabalhar segundo normas 

de qualidade, produtividade, 
segurança e hygiene;

-Zelar pela manutenção, 
limpeza, conservação, guarda 
e controle de todo o material, 
aparelhos, equipamentos e de 

seu local de trabalho;
-Participar de programa 
de treinamento, quando 

convocado;
-Executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se 
de equipamentos e programas 

de informática;
-Executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências 
para o exercício da função.

Prótese Total (PT)
Prótese Parcial 

Removivel (PPR)
Pino Metal Fundido 

(PMF)
Coroa Artglass

R$ 210,00
R$ 252,00
R$ 90,00

R$ 125,00

Terapeuta 
Ocupacional

Diploma, 
devidamente 

registrado, 
de   conclusão 

de Curso de 
graduação de 
nível superior 

em Terapia 
Ocupacional 

fornecido por 
instituição de 

ensino superior 
reconhecida 

pelo Ministério 
da Educação, 

registro no 
respectivo 
Conselho 

Regional do 
Estado de Goiás.

- Executar ações próprias 
da atividade profissional 

do Terapeuta Ocupacional 
previstas nos regulamentos 

e diretrizes do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS I), 
bem como outras atividades 

inerentes à especialidade 
e outras sob orientação da 

Chefia imediata ou Secretaria 
Municipal de Saúde.

30 HORAS
20 HORAS

R$ 
3.188,00

R$ 
2.125,00

III.			Valor	estimado	e	disciplina	dos	pagamentos;		

O valor estimado do credenciamento é de R$ 33.000.000,00 e está 
presente na segunda página do processo conforme quadro abaixo: 

Nº PROCESSO: 48.728/2019
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

O presente Edital destina-se cadastrar Profissionais de saúde/ Pessoas Físicas e/ 
ou Jurídicas para posterior Credenciamento, mediante documentação e pedido 
de inscrição para prestação de serviços especializados na área da saúde aos 
usuários do Sistema SUS do Município de Jataí/ GO, para fins de atendimento 
a nível ambulatorial em consultas, procedimentos e exames, em conformidade 
com a Decisão/ TCU nº 656/1995 – Plenário, de 06/12/1995, a Instrução 
Normativa nº 01/2017 e decisão plenária n.º 24 de 01 de novembro de 2000, 
exarada pelo Tribunal de Contas dos Municípios.
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FONTE VALOR DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESTIMADO

Fundo Municipal de Saúde FMS

10.122.1039.2062.3.3.90.39.00.

Bloco da Atenção Básica

10.301.1039.2077.3.3.90.34.00;

10.301.1039.2077.3.3.90.39.00.

Bloco de Média e Alta Complexidade

10.302.1039.2078.3.3.90.34.00;

10.302.1039.2078.3.3.90.39.00.

Bloco da Vigilância Sanitária

10.304.1039.2080.5.3.3.90.34.00.

Vigilância Epidemiológica

10.305.1039.2081.3.3.90.34.00.

Unidade de Pronto Atendimento

10.302.1039.2088.3.3.90.34.00;

10.302.1039.2088.3.3.90.39.00.

CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial

10.302.1039.2089.3.3.90.34.00;

10.302.1039.2089.3.3.90.39.00.

TOTAL DO PEDIDO TOTAL ESTIMADO R$ 
33.000.000,00

O valor estimado e a disciplina dos pagamentos estão presentes 
nos itens 3.1 e 3.2 do processo de credenciamento a saber: 

	“3.	-	DISPOSIÇÕES	GERAIS	
3.1 - Dispêndio: informamos que o valor orçado para a 
contratação foi estimado em R$ 33.000.000,00 (trinta e três 
milhões de reais) em, no máximo, 12 (doze) meses.
3.2 – O prazo para os serviços poderá ser de, no máximo, 
12 (doze) meses, a partir da publicação deste; e a forma de 
pagamento será mediante faturamento dos serviços e de 
acordo com a escala apresentada pela Secretaria Municipal 
de Saúde, comprovando os plantões e atendimentos 
realizados pelos Contratados.”. 

IV. Duração do ajuste; 
A duração do ajuste está previsto no item 3.2 do referido 
processo e no item 10.1 do Edital de Credenciamento:
“3.2 – O prazo para os serviços poderá ser de, no máximo, 
12 (doze) meses, a partir da publicação deste; e a forma de 
pagamento será mediante faturamento dos serviços e de 
acordo com a escala apresentada pela Secretaria Municipal 
de Saúde, comprovando os plantões e atendimentos 
realizados pelos Contratados.”. 

“10.1. O credenciamento do proponente será julgado para 
cada área ou especialidade disposta neste Edital e terá 
validade de 01 (um) ano, contados a partir da publicação do 
deferimento do pedido, podendo ser prorrogado mediante 
justificativa expressa de conveniência e oportunidade da 
Administração, desde que verificadas as condições nele 
explicitadas;”

V. Vedação à subcontratação; 
Segundo o definido pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), em sua obra “Licitações e Contratos: Orientações 

e Jurisprudência do TCU”: “Subcontratação consiste na 
entrega de parte de fornecimento de bem, execução 
de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao 
contrato, para que execute em nome do contratado item, 
etapa ou parcela do objeto avençado.” (4. ed. Brasília: 
TCU, 2010). Assim sendo, consideramos que a vedação 
à subcontratação está presente no item 8.4 do Edital de 
Credenciamento a seguir:
“8.4. É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em 
relação à tabela adotada, ou do cometimento a terceiros 
(associação de servidores, p. ex) da atribuição de proceder 
ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos 
serviços prestados;”

VI. Hipóteses de descredenciamento e cláusula 
penal

As hipóteses de descredenciamento estão previstas na 
cláusula décima primeira do Anexo III que se refere à minuta 
do contrato:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 O presente termo poderá ser rescindido independente 
de procedimento judicial, pelos motivos inscritos no artigo 
78 da Lei 8666/93 e posteriores alterações acrescidas dos 
seguintes:
I) mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, 
após um aviso premonitório, também expresso, feito com 
antecedência de 30 (trinta) dias pelo interessado;
II) unilateralmente pelo CREDENCIANTE, em qualquer 
tempo, independente de interpelação ou procedimento 
judicial ou extrajudicial, caso o CREDENCIADO:
a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste 
Termo de Credenciamento, ou deleguem a outrem as 
incumbências as obrigações nele consignadas, sem prévia e 
expressa autorização do CREDENCIANTE;
b) venha a agir com dolo, culpa simulação ou em fraude na 
execução dos serviços;
c) quando pela reiteração de impugnação dos serviços 
ficarem evidenciada a incapacidade para dar execução 
satisfatória ao Termo de Credenciamento;
d) venha a falir, entrar em concordata, liquidação ou 
dissolução;
e) quando ocorrerem razões de interesse do serviço público 
e ou na ocorrência de qualquer das disposições elencadas 
na Lei nº 8.666/93 e alterações.
11.2 Havendo rescisão do Termo de Credenciamento, o 
CREDENCIANTE pagará ao CREDENCIADO, o numerário 
equivalente aos serviços efetivamente realizados, e 
aprovados pela fiscalização, no valor avençado.
11.3 Em caso de pedido de rescisão formulado por interesse 
do CREDENCIADO, este se obriga a comunicar o fato, por 
escrito, ao CREDENCIANTE, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias.”

Considerando que "cláusula penal" é aquela que determina, 
no contrato, as penalidades para o contratante inadimplente 
com suas obrigações, consideramos que o tópico se encontra 
contemplado no processo desse edital de credenciamento 
no item 8.1 do Anexo III que se refere à minuta do contrato.
 
“CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
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8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas ou o cumprimento em desacordo com o pactuado 
acarretará, ao CREDENCIADO, as penalidades previstas 
no Artigo 87, da Lei 8666/93 e alterações, conforme a 
gravidade da infração e independentemente da incidência 
de multa.”.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, consideramos que todos os seis itens do 
parágrafo único do art.7º IN 007/2016 TCM/GO estão contemplados 
no edital, pelo que solicitamos que seja apontado com maiores 
detalhes quais dos itens não estão individualmente presentes no 
processo nº 48728/2019.
_____________________________________________________

ITEM 6 – CONSIDERAÇÕES CGM – EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2019

Recomendação 6: Essa Controladoria Geral recomenda ao gestor 
do FMS, que na minuta do edital de credenciamento e na minuta 
do contrato preveja, de forma mais detalhada e mais transparente, 
se o objeto de credenciamento tem por fim a complementação 
do pessoal do serviço público da saúde e se as razões para tal 
se conformam ao que autoriza o Parágrafo Único do art. 2º e o 
parágrafo 3º do art. 3º da Instrução Normativa 007/2016 do TCMGO. 
Não obstante essa recomendação, é imperioso, em homenagem 
ao princípio constitucional da transparência, insito no caput do 
art. 37 da Constituição Federal de 1988, que o Sr. Gestor do FMS, 
também, junte ao presente processo administrativo uma planilha 
com o quantitativo de servidores, por área ou função específica, e 
as previsões quantitativas de cargos/ funções previstas para cada 
área ou atividade específica objeto do presente procedimento de 
credenciamento. 

Resposta: Em atenção ao recomendado no item 6 das 
considerações da CGM sobre o edital de credenciamento nº 
001/2019, apresentamos as seguintes alterações:

1) O item 1 do Edital de Chamamento Público – Credenciamento nº 
001/2019 passa a vigorar acrescido do item 1.1.6: 

 “1.1.6. O presente credenciamento proposto tem por 
objetivo a complementação de serviços públicos de 
saúde à população, não se destinando à substituição do 
quadro de pessoal próprio, mas à complementação dos 
serviços prestados diretamente, visando o atendimento de 
necessidades imediatas do FMS. (IN nº 0007/2016 do TCM/
GO, art. 2º e § 3º art. 3º).” 

2) A cláusula primeira da minuta do contrato do Edital de 
Chamamento Público – Credenciamento nº 001/2019 passa a 
incluir o item d) com a seguinte redação: 

“d. O presente credenciamento tem por objeto a execução 
pelo CREDENCIADO de serviços profissionais de saúde 
visando a complementação de serviços públicos de 
saúde à população, não se destinando à substituição do 
quadro de pessoal próprio, mas à complementação dos 
serviços prestados diretamente, visando o atendimento de 
necessidades imediatas do FMS. (IN nº 0007/2016 do TCM/
GO, art. 2º e § 3º art. 3º).” 

3) Em homenagem ao princípio constitucional da transparência, 
insito no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, é 
recomendado que o Sr. Gestor do FMS, junte ao presente processo 
administrativo uma planilha com o quantitativo de servidores, por 
área ou função específica, e as previsões quantitativas de cargos/ 
funções previstas para cada área ou atividade específica objeto do 
presente procedimento de credenciamento. 

Quantidade de 
servidores (atual)

Função Quantidade 
de servidores 

(previsão)
12 Assistente Social 12
17 Auxiliar de 

Consultório 
Dentário

17

14 Auxiliar de 
Enfermagem

14

14 Biomédico 14
2 Educador Físico 2

73 Enfermeiro 73
10 Farmacêutico 10
21 Fisioterapeuta 21
5 Fonoaudiólogo 5

112 Médico 112
4 Motoristas 4
5 Nutricionistas 5

45 Odontólogo 45
11 Psicólogo 11

156 Técnicos de 
enfermagem

156

2 Técnico de 
laboratório

2

4 Técnico em prótese 
dentária

4

9 Técnico em 
radiologia

9

1 Terapeuta 
ocupacional

1

_____________________________________________________

ITEM 2 – CONSIDERAÇÕES CGM – EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2019

O gestor ou responsável pelo presente credenciamento, no mais 
curto prazo possível, deverá propor ao Sr. Prefeito Municipal, uma 
minuta de decreto, a qual deverá ser chancelada em conjunto 
com o Sr. Gestor do FMS, adotando regulamento geral de 
contratações por credenciamento, conforme exigido pelo art. 6º  
da IN nº 007/2016 TCM/GO, a qual deverá sofrer apreciação pela 
Procuradoria Geral do Município. 

Art. 6º. A Administração deve expedir regulamento geral das 
contratações por credenciamento, o qual deverá dispor, no 
mínimo, sobre: 
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II. a exigência de motivação, sob os aspectos técnico e econômico, 
de modo documentado, para cada credenciamento realizado; 
III. a exigência de chamamentos públicos prévios, com exposição 
detalhada dos serviços a serem contratados, além de relação 
exaustiva dos requisitos e condições de participação a serem 
preenchidos pelos interessados; 
IV. alcance da publicação dos chamamentos, no mínimo 
correspondente ao  território do Estado em que se situar o 
Município, e as formas de divulgação, que devem contemplar 
jornais, diários oficiais e divulgações em sítios oficiais na internet; 
V. a periodicidade, no mínimo anual, dos chamamentos; 
VI. a vedação de cometimento a terceiros (subcontratação) da 
execução dos serviços prestados mediante credenciamento; 
VII. fixação das hipóteses gerais de descredenciamento; 
VIII. elaboração e publicação de tabela de procedimentos e 
serviços, submetida ao Conselho Municipal de Saúde, informando 
os preços praticados; 
IX. disciplina geral dos processos de pagamento das entidades e 
pessoas contratadas, que devem estar suportados por documentos 
que comprovem
que os serviços foram efetivamente prestados – demonstrando o 
controle da
frequência dos profissionais, os procedimentos realizados, os 
pacientes atendidos – e que garantam que os impostos, taxas e 
encargos aplicáveis foram recolhidos.  

Decreto nº XXXX, de XX de XXXX de 2020. 

  Aprova o Regulamento Geral de Contratações por 
Credenciamento da Secretaria de Saúde 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1o  Fica aprovado o regulamento geral de contratações por 
credenciamento no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, na 
forma do Anexo a este Decreto.

Art. 2o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos XX de XXXX de XXXX.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito Municipal

Anexo
REGULAMENTO GERAL DE CONTRATAÇÕES POR 

CREDENCIAMENTO

Institui normas para procedimentos do credenciamento como 
contratação direta por inexigibilidade de licitação no âmbito da 
Secretaria de Saúde de Jataí/GO

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este regulamento, editado nos termos do art. 37 da 
Constituição Federal de 1998, Lei 8.080/1990, Lei 8.666/1993, 
Lei Orgânica do Município de Jataí/GO, bem como na Instrução 
Normativa nº 007/2016 do TCM/GO, disciplina o procedimento a 
ser realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para a execução 
de contratações por credenciamento.

CAPÍTULO II - DO OBJETIVO DO REGULAMENTO 
Art. 2º Este Regulamento tem por objetivo definir características, 
condições, normas e competências para o credenciamento de 
pessoas físicas ou jurídicas nas situações em que o objeto a ser 
contratado pela Secretaria Municipal da Saúde Jataí possa ser 
realizado simultaneamente por diversos contratados. 
§ 1º O credenciamento não tem caráter competitivo podendo 
a Secretaria Municipal de Saúde, em igualdade de condições, 
contratar todos os credenciados ao mesmo tempo ou, mediante 
sorteio ou rodízio, um ou mais credenciados para a realização 
do mesmo serviço, observadas as peculiaridades do serviço e do 
credenciado. 
§ 2º As atividades a serem atendidas pelo credenciamento são 
motivadas pela necessidade de grande agilidade de execução, 
pois são relevância pública visando a manutenção e eficiência 
dos serviços locais de saúde, suprindo a demanda reprimida 
de serviços de saúde e complementando os serviços de saúde 
prestados diretamente à população local, fatores estes que 
favorecem a utilização da presente modalidade de contratação. 
Tecnicamente, a secretaria de saúde precisa dispor de profissionais 
específicos e procedimentos específicos para a manutenção 
de habilitação de serviços e seus respectivos financiamentos 
tripartites, cujas equipes profissionais são definidas em normativas 
específicas do Ministério da Saúde nas Portarias de Consolidação 
GM/MS nº 01/2017, nº 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017 e 
06/2017 como: ESF (Equipes de Saúde da Família), UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), 
CAPS (Centro de Atenção psicossocial), Centro de Reabilitação 
entre outros. A falta de determinados profissionais nas equipes 
pode culminar na perca da habilitação e financiamento do serviço 
com consequente desassistência à população do município. Do 
ponto de vista econômico, devido a necessidade de celeridade na 
contratação dos serviços de saúde, a técnica do credenciamento 
gera economia de tempo e recurso em favor da Administração 
Pública. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 6º, inciso II). 
Art. 3º Os serviços locais objetos dos credenciamentos abrangem a 
prestação de serviços profissionais na área da saúde, bem como a 
execução de procedimentos de saúde à usuário de todos os pontos 
da rede de assistência em saúde local do SUS (Sistema Único de 
Saúde) municipal (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 6º, inciso I). 
Art. 4º O alcance da publicação dos chamamentos a que se refere 
este regulamento, corresponde ao território do Estado de Goiás e 
a periodicidade anual (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 6º, inciso 
IV e V).  

CAPÍTULO III - DO FUNDAMENTO LEGAL 
Art. 5º A contratação através do procedimento de credenciamento 
fundamenta-se no disposto no inciso XIV do art. 16 da Lei n.º 
8.080/1990, Capítulo I do Título IV da Portaria de Consolidação 
GM/MS nº 01/2017, artigos 9º e 25º da Lei 8.666/1993, Lei 
Orgânica do Município de Jataí, artigo 6º da Instrução Normativa 
nº 007/2016 TCM/GO e Decisão/ TCU nº 656/1995 – Plenário, de 
06/12/1995 nos casos em que as disponibilidades de oferta de 
serviços próprios forem insuficientes para garantir o atendimento à 
população e o interesse público possa ser melhor atendido através 
da contratação prevista no § 1º do artigo anterior, devidamente 
justificado pelo setor técnico competente, de acordo com as 
particularidades do serviço a ser prestado. 
Art. 6º O credenciamento obedecerá aos princípios da isonomia, 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da economicidade, da vinculação ao 
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instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da celeridade. 
Art. 7º Os editais de credenciamento deverão conter a motivação, 
sob os aspectos técnico e econômico, de modo documentado, para 
cada credenciamento realizado (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 
6º, inciso II). 
Art. 8º É vedado o de cometimento a terceiros (subcontratação) 
da execução dos serviços prestados mediante credenciamentos 
regidos por este regulamento. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 
6º, inciso VI). 
Art. 9º As áreas técnicas responsáveis devem elaborar, submeter 
a tabela de procedimentos e serviços informando os preços 
praticados Conselho Municipal de Saúde que após aprovada deverá 
ser publicada. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 6º, inciso VIII). 

CAPÍTULO IV - DAS ETAPAS DO CREDENCIAMENTO 
Art. 10º O credenciamento é um processo por meio da pré-
qualificação, aberto a todos os interessados, pessoas físicas e 
jurídicas, que atendam os requisitos estabelecidos nos Editais, 
tendo duração pré-definida no instrumento convocatório. 

Seção I - Da Pré-qualificação para o Credenciamento 
Art. 11º Os editais de credenciamento conterão objeto específico, 
exigências de habilitação, critérios específicos de qualificação 
técnica, regras da contratação, valores fixados para remuneração 
por categoria de atuação, minuta de termo contratual e modelos 
de declarações, em conformidade os fundamentos legais previstos 
no art. 2º. 
§ 1° O registro cadastral na Secretaria da Saúde para a participação 
no credenciamento deve ser sido feito em obediência ao disposto 
neste Regulamento, obrigando-se, a parte, a declarar, sob as 
penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 6º, inciso II).   
Art. 7º O procedimento de pré-qualificação de interessados será 
iniciado com chamamentos públicos prévios, com exposição 
detalhado dos serviços a serem contratados, além de relação 
exaustiva dos requisitos e condições de participação a serem 
preenchidos pelos interessados. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 
6º, inciso III).   
§ 2° Deverá ser feita publicação prévia dos editais de chamamento 
público para credenciamento no Diário Oficial do Município, 
jornais, sítio eletrônico oficial da prefeitura e outros sítios oficiais 
na internet, jornais (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 6º, incisos 
III e IV).   
Art. 12º Todos quantos participem do credenciamento promovido 
pela Secretaria Municipal de Saúde têm direito público subjetivo 
à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido neste 
Regulamento, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu 
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou 
impedir a realização dos trabalhos. 
§ 1° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para 
impugnar ou solicitar esclarecimentos ao edital de credenciamento, 
por irregularidade na aplicação deste Regulamento, protocolando 
o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para início da 
sessão de conferência da documentação dos candidatos, sob pena 
de decadência, devendo, a Secretaria Municipal de Saúde, julgar e 
responder à impugnação, em até 02 (dois) dias antes da realização 
da sessão; 
§ 2º A impugnação ou o pedido de esclarecimento serão dirigidos 
e recebidos pela Comissão Responsável pelos Credenciamentos 
da Secretaria da Saúde, na forma indicada pelo instrumento 
convocatório; 
§ 3º O julgamento da impugnação e a resposta ao pedido de 

esclarecimento serão divulgados pela Comissão Responsável 
pelos Credenciamentos na forma indicada pelo instrumento 
convocatório; 
Art. 13º O Edital de credenciamento poderá adotar o critério de 
recebimento de documentação para pré-qualificação a qualquer 
tempo, dentro da vigência do mesmo. 
Art. 14º O interessado deverá apresentar a documentação dentro 
do prazo, horário e local previamente indicado no instrumento 
convocatório, caso assim seja estabelecido, sob pena de não 
credenciar-se. 
§ 1º No caso de estabelecer-se edital nos moldes do caput deste 
artigo, a Comissão Responsável pelo Credenciamento deverá 
respeitar o interregno mínimo de 20 (vinte) dias corridos a partir 
da disponibilização do Edital nos meios legais para a marcação da 
sessão de conferência da documentação pré-qualificatória;  
§ 2º Caso haja alteração no edital que impacte diretamente 
na entrega da documentação por parte dos interessados, a 
Secretaria Municipal de Saúde deverá modificar a data da sessão 
de conferência da documentação pré-qualificatória, respeitando 
o mesmo interregno anteriormente fixado entre a publicação do 
Edital e a data da sessão; 
§ 3º A Administração poderá adotar, se previamente estabelecido 
no instrumento convocatório, o critério de recebimento de 
documentação dos interessados que não acudiram à entrega na 
data e horário marcado para a sessão de apresentação de que trata 
o caput deste artigo, desde que sejam recebidos dentro da vigência 
do Edital. 
§ 4º No caso de pessoa jurídica, os credenciados na hipótese do 
caput deste artigo terão precedência em relação aos credenciados 
na hipótese do §3º deste artigo em caso de alocação por sorteio. 
§ 5º No caso de pessoa física, os candidatos habilitados serão 
classificados pelos critérios estabelecidos nos editais, levando-se 
em consideração os seguintes aspectos: 
a) Formação profissional;
b) Experiência profissional; 
I - A classificação proceder-se-á pela ordem crescente de 
pontuação obtida com base na análise curricular, até que se atinja 
o quantitativo de pessoal necessário ao atendimento dos serviços, 
em conformidade com os editais; 
II - Na classificação final, entre credenciados com igual número de 
pontos, serão fatores de desempate: 
a) maior pontuação na análise de títulos;
b) maior pontuação na experiência profissional;
c) persistindo o empate, terá preferência o credenciado de idade 
mais avançada;
d) sorteio; 
Art. 15 Na análise da documentação relativa à habilitação, exigir-
se-á a estrita observância de todos os requisitos de pré-qualificação 
previstos no Edital. 
Art. 16 Caso necessário, a Comissão Responsável pelo 
Credenciamento poderá solicitar esclarecimentos, retificações e 
complementações da documentação ao interessado. 
Art. 17 A documentação de credenciamento apresentada pelos 
interessados será analisada no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente da 
data da sessão, prorrogáveis por igual período. 
§ 1º O resultado preliminar de análise da documentação deverá 
ser publicado no diário oficial do município em até 1 (um) dia útil, 
a contar da data de sua elaboração, onde constará a lista de pré-
qualificados e a lista de candidatos com pendências documentais; 
§ 2º Os candidatos com pendências documentais terão um prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para o saneamento da documentação; 



Ano 8 | 1684ª Edição | Vigência: 22/04/2020 PAG. 19DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

§ 3º Após o prazo para saneamento, a Secretaria Municipal de 
Saúde terá 10 (dez) dias corridos para análise da documentação 
apresentada; 
§ 4º O resultado definitivo da análise de documentação será 
publicado no diário oficial do município em até 1 (um) dia útil, a 
contar da data de sua elaboração; 
§ 5º Somente se poderá iniciar o chamamento geral para 
contratação, ou o sorteio para escolha das alocações de demandas 
que surgirem, após publicação do resultado definitivo da análise 
das documentações de credenciamento de todos os interessados. 
Art. 18 Durante a vigência do Edital de Credenciamento, incluída 
as republicações, a Secretaria da Saúde, a seu critério, poderá 
convocar, na forma prevista naquele, os credenciados para nova 
análise de documentação, mantidas as condições apresentadas 
quando da pré-qualificação do interessado. 
§ 1º A partir da data em que for convocado para apresentar a 
documentação atualizada, o credenciado terá até 05 (cinco) dias 
úteis para entregá-la pessoalmente ou, a critério da Secretaria 
Municipal de Saúde, via postal. 
§ 2º A análise da documentação deverá ser realizada em prazo 
igual ao da pré-qualificação. 
§ 3º Os credenciados convocados para apresentar a documentação 
referida no caput deste artigo participarão normalmente dos 
sorteios de demandas ou das convocações feitas pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
§ 4º O resultado da análise prevista no caput deste artigo será 
publicado no Diário Oficial do Município. 
§ 5º Os credenciados não aprovados na avaliação da documentação 
serão descredenciados, sendo-lhes assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
Art. 19 A critério da autoridade máxima, a Secretaria da Saúde 
poderá encaminhar correspondência aos prestadores de serviço 
em potencial, que gozem de boa reputação profissional, para que 
promovam o seu credenciamento. 

Seção II - Da Concessão do Credenciamento 
Art. 20 O interessado que atender a todos os requisitos previstos 
no Edital de Credenciamento será julgado habilitado na pré-
qualificação; 
Art. 21 Caberá recurso, com efeito suspensivo, nos casos de 
habilitação ou inabilitação na pré-qualificação, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da publicação do resultado no diário 
oficial do município, cabendo, em igual período, a apresentação de 
contrarrazões, correndo o prazo na sequência daquele concedido 
ao recorrente; 
§ 1º Os recursos e contrarrazões serão recebidos pela Comissão 
Responsável pelo Credenciamento, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado; 
§ 2º Em caso de reconsideração pela Comissão Responsável pelo 
Credenciamento, a decisão deverá ser publicada em 1 (um) dia útil 
no diário oficial do município, a contar de sua elaboração; 
§ 3º Caso não haja reconsideração da decisão pela Comissão 
Responsável pelo Credenciamento, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a decisão será publicada no diário oficial do município, em 
até 1 (um) dia útil, a contar de sua elaboração; 
Art. 22 O credenciamento não estabelece qualquer obrigação à 
Secretaria Municipal de Saúde em efetivar a contratação do serviço, 
por isso, a qualquer momento, o credenciado ou a Administração 
poderão denunciar o credenciamento, inclusive quando for 
constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento 
das normas fixadas nos editais, neste regulamento e na legislação 

pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 

Seção III - Da Manutenção do Credenciamento 
Art. 23 Durante a vigência do credenciamento é obrigatório 
que os credenciados mantenham regulares todas as condições 
de habilitação e que informem toda e qualquer alteração na 
documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e 
trabalhista. 
§ 1º As empresas credenciadas deverão informar, no ato da 
apresentação dos documentos para o credenciamento, endereço 
eletrônico funcional. 
§ 2º Em caso de mudança do e-mail informado no momento 
do credenciamento, o interessado deverá indicar o novo 
endereço eletrônico à Secretaria Municipal de Saúde nos moldes 
estabelecidos no instrumento convocatório. 
Art. 24 Estando credenciado para um determinado serviço, o 
interessado poderá se pré-qualificar para outro serviço. Para tanto, 
poderá se valer do mesmo processo da pré-qualificação de seu 
primeiro credenciamento, salvo se para o outro serviço for exigida 
qualificação técnica diferente, caso em que deverá apresentar 
documentação que comprove possuir capacidade técnica exigida. 

Seção IV - Do Cancelamento do Credenciamento 
Art. 25 Durante a vigência do credenciamento, o credenciado 
deverá cumprir contínua e integralmente o disposto neste 
Regulamento, no Edital, e nos termos contratuais. 
Art. 26 O não cumprimento das disposições mencionadas neste 
Regulamento, no Edital, seus anexos poderá acarretar as seguintes 
penalidades ao credenciado, garantido o contraditório e a ampla 
defesa e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, previstas nos 
artigos 86 e 87 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, abaixo:
- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) do valor da obrigação, nos casos 
de se negarem a cumprir com as obrigações assumidas expressa 
ou tacitamente, valor este atualizado até a data da sua liquidação 
através do mesmo índice de correção monetária utilizado para os 
serviços públicos municipais;
- Cancelamento do Credenciamento junto ao Cadastro de 
Profissionais de Saúde da Administração Municipal e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
Art. 27 O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a 
qualquer tempo, mediante o envio de solicitação escrita endereçada 
à autoridade máxima da Secretaria Municipal de Saúde, por 
intermédio da Comissão Responsável pelo Credenciamento, cuja 
decisão deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
Parágrafo Único. O pedido de descredenciamento não desincumbe 
o credenciado do cumprimento de eventuais contratos assumidos 
e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo, em casos de 
irregularidade na execução do serviço, a aplicação das sanções 
definidas neste regulamento. 

CAPÍTULO V - DA DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS 

Seção I - Da Definição das Demandas de Contratação 
Art. 28 A demanda ou a quantidade estimada de trabalho a ser 
contratada pela Secretaria Municipal de Saúde poderá variar de 
acordo com o tipo de serviço a ser contratado ou a localidade onde 
será executado o serviço. 
Art. 29 A área técnica da contratante deverá emitir documento que 
apresente, para cada demanda específica, pelo menos: 



Ano 8 | 1684ª Edição | Vigência: 22/04/2020 PAG. 20DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

I - descrição da demanda; 
II - razões para a contratação; 
III - tempo e valores estimados de contratação, incluindo os 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados e a memória 
de cálculo; 
IV - número de credenciados necessários para a realização do 
serviço; 
V - cronograma de atividades, com previsão das datas de início 
e de conclusão dos trabalhos; VI - localidade/região em que será 
realizada a execução do serviço. 
Parágrafo único. As demandas deverão seguir, necessariamente, os 
parâmetros de serviços e exigências de qualificação definidos pelos 
editais de credenciamento às quais se referem. 

Seção II - Da Alocação das Demandas 
Art. 30 Em caso de realização de sorteio, caso não se pretenda 
a convocação, ao mesmo tempo, de todos os credenciados para 
a realização do serviço, será feita uma convocação geral dos 
credenciados, realizando sorteio para se alocar cada demanda, 
distribuída por padrões estritamente impessoais e aleatórios, 
observando-se sempre o critério de rotatividade. 
§ 1º. A convocação geral dos credenciados ou a realização da 
sessão de sorteio a fim de alocar as demandas será feita com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, pelo Diário Oficial do 
Município e pelo site da prefeitura de Jataí, podendo, a critério da 
Secretaria Municipal de Saúde, ser divulgado em outros meios que 
achar pertinente. 
§ 2º. A contratante observará, quando da alocação da demanda, 
as condições técnicas dos credenciados e do serviço, bem como a 
localidade ou região onde serão executados os trabalhos. 
Art. 31 A Administração elegerá critério de sorteio que evidencie 
o cumprimento dos princípios da isonomia, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da probidade administrativa, da 
economicidade, do julgamento objetivo e da celeridade. 
Art. 32 O conjunto de sorteios das demandas alimentará um 
quadro de sorteios. 
Art. 33 A observância ao quadro de sorteios garantirá uma 
distribuição equitativa dos serviços entre os credenciados, de 
forma que os ganhadores iniciais, após receberem demandas, 
aguardem novamente sua vez de serem sorteados até que todos 
os outros credenciados, nas mesmas condições, tenham recebido 
demandas. 
Art. 34 O sorteio não poderá apresentar exigências de qualificação 
não previstas no Edital. 

Seção III - Da Participação dos Credenciados na Sessão do Sorteio e 
da Reunião com Todos os Credenciados 
Art. 35 Concluída a pré-qualificação e ao surgir a necessidade 
de contratação, os credenciados serão convidados a participar 
da sessão pública do sorteio das demandas, salvo se ocorrer a 
convocação geral de todos os credenciados para a realização do 
serviço. 
Art. 36 O convite para a sessão de sorteio ou a convocação geral de 
todos os credenciados para a realização do serviço deverá conter: 
I - descrição da demanda; 
II - tempo, hora ou fração e valores estimados para a contratação; 
III - credenciados necessários; 
IV - cronograma de atividades, com previsão das datas de início 
e de conclusão dos trabalhos; V - localidade/região onde será 
realizado o serviço. 
Art. 37 O prazo mínimo de antecedência entre a publicação do aviso 
de sorteio e a realização da sessão do sorteio ou da convocação 

geral de todos os credenciados será de 05 (cinco) dias úteis. 
Art. 38 Os credenciados que se declararem impedidos de atender 
às demandas deverão apresentar documentação que justifique seu 
impedimento em até 03 (três) dias úteis antes do início da sessão 
de sorteio, devendo endereçá-la à Comissão Responsável pelo 
Credenciamento da Secretaria Municipal de Saúde, que avaliará, 
em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis após a data da sessão, 
os motivos e suas implicações e decidirá pela aceitação ou não da 
justificativa apresentada. 
§ 1º Caso não tenha sido apresentada justificativa pelo credenciado 
ou esta não seja aceita pela Comissão, a ele poderá ser aplicada as 
seguintes penalidades, garantido o contraditório e ampla defesa:
I - avanço de uma posição no quadro do sorteio, sem a atribuição 
de demanda, para cada demanda na qual o credenciado se declarar 
impedido, caso seja a 1ª vez que a sua justificativa não seja aceita; 
II - suspensão do direito de participação a 2 (duas) demandas 
consecutivas (vigente e seguinte), caso seja a 2ª vez que a sua 
justificativa não seja aceita; 
III - descredenciamento, ficando impedido de apresentar novo 
requerimento de préqualificação pelo prazo de vigência do Edital, 
caso seja a 3ª vez que a sua justificativa não seja aceita. 
§ 2º A regra e as penalidades previstas no caput e no § 1º deste 
artigo, respectivamente, também se aplicam ao credenciado que 
se declarar impedido de atender a demanda quando ela ocorrer 
através de convocação geral para execução do objeto por todos 
os credenciados, caso em que este deverá apresentar a sua 
justificativa em até 1 (um) dia contado da data de sua convocação 
para a execução do serviço. 
Art. 39 O comparecimento à sessão pública de sorteio é facultativo, 
porém, somente poderão ser contemplados pelas demandas os 
que se apresentarem à sessão e forem, oportunamente, sorteados. 
§1º O credenciado, em sessão, deverá ser representado por seu 
emissário legal ou por procurador legalmente constituído, o qual 
será o único admitido a intervir no procedimento do sorteio, no 
interesse da representada; 
§2º A Secretaria Municipal de Saúde pode, em virtude do interesse 
público, devidamente justificado, cancelar total ou parcialmente 
a sessão de sorteio ou mesmo a convocação geral de todos os 
credenciados. 
§3º Em ocorrendo a situação do §2º, as demandas cuja sessão ou 
a convocação tenha sido cancelada poderão ser submetidas a novo 
sorteio ou a uma nova convocação de todos os credenciados. 

Seção IV - Do Resultado do Sorteio 
Art. 40 Após a realização do sorteio, todos os presentes assinarão 
a ata do evento. 
Art. 41 A ata, contendo o resultado da sessão, ou o extrato da 
convocação geral, será divulgada no Diário Oficial do Município 
após o seu encerramento. 
Art. 42 Verificando-se, após a realização do sorteio, qualquer 
impedimento para que o credenciado sorteado seja contratado, 
será realizado outro sorteio para aquela demanda específica, 
em sessão pública a ser agendada e comunicada a todos os 
credenciados. 
Parágrafo único. No caso de convocação de todos os credenciados 
para execução do serviço, será excluído apenas o credenciado 
em situação irregular, podendo ser-lhe aplicada, de acordo com a 
situação, uma das penalidades previstas nos incisos I a III do §1º do 
art. 34 deste Regulamento. 
Art. 43 O resultado do sorteio será consolidado mediante Termo 
de Homologação. 
CAPÍTULO VI - DA CONTRATAÇÃO 
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Art. 44 A contratação decorrente do credenciamento obedecerá 
às regras deste regulamento, e ao previsto nos editais de 
credenciamento. 
Art. 45 Expedido o Termo de Homologação emitido pela contratante 
ou após a convocação geral de todos os credenciados, dar-se-á a 
contratação através da assinatura do instrumento contratual. 
Art. 46 A contratação do credenciado somente poderá ocorrer por 
vontade da contratante e desde que esteja em situação regular 
perante as exigências de habilitação para o credenciamento. 
Art. 47 A Administração convocará o credenciado, para, em um 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual, 
dentro das condições estabelecidas na legislação e nos editais, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste regulamento. 
Parágrafo único. O credenciado contratado deverá indicar e 
manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Saúde, para 
representá-lo na execução do contrato. 
Art. 48 O instrumento contratual deverá ser assinado pelo 
representante legal do credenciado, e observará a minuta 
contemplada nos editais de credenciamento. 
Art. 49 O instrumento contratual decorrente do credenciamento 
será publicado, em forma de extrato.
 
Seção I - Da Apresentação da Garantia 

CAPÍTULO VI - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Art. 50 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 
acordo com as cláusulas avençadas e as normas deste regulamento, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
Art. 51 Os contratos terão sua execução iniciada mediante a 
emissão da Ordem de Serviço, devendo, os trabalhos, serem 
desenvolvidos na forma estabelecida no contrato. 
Art. 52 As demandas deverão ter sua execução iniciada em até 
02 (dois) dias da data da emissão da Ordem de Serviço, ou prazo 
diverso estipulado pelo setor técnico, a depender da necessidade 
da Contratante. 
Parágrafo Único. Decorrido o prazo sem o início da execução da 
demanda, o credenciado será imediatamente convocado para 
prestar esclarecimentos pelo atraso ou inexecução, sendo-lhe 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 59 
e seguintes deste regulamento. 
Art. 53 A Ordem de Serviço descreverá, no mínimo, a demanda 
específica a ser executada, relacionando: 
I - descrição da demanda; 
II - tempo, horas ou fração e valores de contratação; 
III - cronograma de atividade, com indicação das datas de início e 
conclusão dos trabalhos; 
IV - localidade/região em que será realizado o serviço. 
Art. 54 O objeto do contrato deverá ter como limite de gastos, 
o tempo, horas ou fração e o prazo definido na demanda e a 
localidade para a qual o credenciado foi sorteado, para cada tipo 
de serviço especificado. 
§ 1º É vedado expressamente o cometimento a terceiros 
(subcontratação) de execução dos serviços objeto do 
credenciamento. 
Art. 55 Dentro das normas em vigor, com as justificativas 
apresentadas pela contratante, os contratos decorrentes do 
credenciamento poderão receber termo aditivo de prorrogação, 
desde que autorizado pela administração, após parecer jurídico. 

Seção I - Das Obrigações 

Art. 56 São obrigações do credenciado contratado: 
I - executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de 
serviço em conformidade com as especificações básicas constantes 
do Edital; 
II - ser responsável, em relação aos seus técnicos e ao serviço, 
por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos 
contratuais, tais como: salários, encargos sociais, taxas, impostos, 
seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, 
alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto do 
contrato decorrente do credenciamento; 
III - responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou 
prepostos vierem a causar ao patrimônio da contratante ou a 
terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, 
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis 
e assumindo o ônus decorrente; 
IV - manter, durante o período de vigência do credenciamento 
e do contrato de prestação de serviço, todas as condições que 
ensejaram o Credenciamento; 
V - justificar ao contratante eventuais motivos de força maior 
que impeçam a realização dos serviços, objeto do contrato, 
apresentando novo cronograma para a assinatura de eventual 
Termo Aditivo para alteração do prazo de execução; 
VI - responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, 
nos termos da legislação vigente, sendo-lhe expressamente 
proibida a subcontratação da prestação do serviço; 
VII - manter disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer 
empregado considerado com conduta inconveniente pela 
contratante; 
VIII - cumprir ou elaborar, em conjunto com a contratante, o 
planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem 
como a definição do cronograma de execução das tarefas; 
IX - conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades da 
contratante, de modo a não causar transtornos ao andamento 
normal de seus serviços; 
X - apresentar, quando solicitado pela contratante, relação completa 
dos profissionais, indicando os cargos, funções e respectivos 
nomes completos, bem como, o demonstrativo do tempo alocado 
e cronograma respectivo; 
XI - manter as informações e dados da contratante em caráter 
de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente 
proibida a sua divulgação para terceiros, por qualquer meio, 
obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a contratante de 
todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do 
relatório final ou do trabalho contratado; 
XII - observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos 
morais que devem nortear as ações do contratado e a conduta de 
seus funcionários no exercício das atividades previstas no contrato. 
Art. 57 Os credenciados contratados deverão executar os serviços 
com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade 
exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de 
dados e informações, estando sujeitos à avaliação de desempenho 
e controle de qualidade. 
Art. 58 São obrigações da Contratante: 
I - exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Fiscal 
do Contrato, servidor especialmente designado; 
II - proporcionar todas as condições necessárias, para que o 
credenciado contratado possa cumprir o estabelecido no contrato; 
III - prestar todas as informações e esclarecimentos necessários 
para a fiel execução contratual, que venham a ser solicitados pelos 
técnicos do contratado; 
IV - fornecer os meios necessários à execução, pelo contratado, dos 
serviços objeto do contrato; 
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V - garantir o acesso e a permanência dos técnicos do contratado 
nas dependências das unidades de saúde administradas pela 
contratante, quando necessário para a execução dos serviços, 
objeto do contrato. 

Seção II - Das Sanções (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 6º, inciso 
VII). 
Art. 59 O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições 
pactuadas no instrumento contratual ou a sua inexecução parcial 
ou total, poderá ensejar a aplicação de penalidade financeira e 
rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial 
ou extrajudicial. §1º O credenciado contratado ficará sujeito, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela contratante, 
execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa, de acordo com os valores ou percentuais previstos nos 
editais; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com a Secretaria Municipal de Saúde 
pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
§ 2º O valor da multa, aplicada após o regular processo 
administrativo, será retido do pagamento eventualmente devido 
pela contratante ao contratado ou, ainda, cobrado judicialmente 
através de executivo fiscal. 
§ 3º As sanções previstas nas alíneas a e c do § 1º deste artigo 
podem ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 
Art. 60 Além dos motivos previstos em lei poderão ensejar a 
rescisão do contrato de prestação de serviço: 
I - alteração social, contratual ou modificação de finalidade ou 
estrutura que, a juízo da contratante, prejudique o cumprimento 
do contrato; 
II - envolvimento do contratado, por qualquer meio, em protesto 
de títulos, execução fiscal e emissão de cheques sem a suficiente 
provisão de fundos ou qualquer outro fato que desabonem 
ou comprometam a sua capacidade econômico-financeira ou 
caracterize a sua insolvência. 
III - não repor a garantia utilizada no prazo previsto no Edital; 
IV - violar o sigilo das informações recebidas para a realização dos 
serviços; 
V - utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não 
divulgadas ao público e às quais tenha acesso, por força de suas 
atribuições contratuais e outras que contrariarem as condições 
estabelecidas pelo órgão ou entidade contratante; 
VI - venha a ser declarado inidôneo ou punido com proibição de 
licitar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou 
indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; VII 
- na hipótese de ser anulado o credenciamento, a adjudicação 
e a contratação, em virtude de ferimento a qualquer dispositivo 
legal ou normativo ou ainda por força de decisão judicial; VIII - o 
desempenho insatisfatório na execução do serviço contratado. 
Art. 61 Caberá pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data da intimação do ato de rescisão do contrato, 
à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante, salvo 
quando for decorrente de cumprimento de ordem judicial. 

CAPÍTULO VII - DO PAGAMENTO 
Art. 62 A contratante, após atendida, pagará à contratada, 
pelo serviço executado, as importâncias fixadas nos editais de 
credenciamento, após a emissão e análise documentos que 
comprovem que os serviços foram efetivamente prestados, como 

controle de frequência de ponto dos profissionais, quantidade de 
procedimentos realizados e faturados nos sistemas de informação 
oficiais do SUS. Ainda, deverá haver garantia de que os impostos, 
taxas e encargos aplicáveis pela legislação foram recolhidos.  
Art. 63 Os preços praticados serão apresentados nos editais de 
credenciamento e aplicados à demanda, levando em conta, se 
for o caso, a incidência ou não de custos de deslocamento para a 
realização do serviço. 

CAPÍTULO VIII - DA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
Seção I - Das Competências 
Art. 64 É de competência da Comissão Responsável pelo 
Credenciamento da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de 
seus membros, o processamento dos atos do credenciamento, que 
terá, dentre outras atribuições, as seguintes: 
I - receber, registrar em ata e analisar a documentação dos candidatos 
que se apresentarem à pré-qualificação do credenciamento; 
II - solicitar, se necessário, esclarecimentos complementares aos 
interessados durante a pré-qualificação; 
III - julgar os interessados aptos ou não ao credenciamento e 
providenciar o relatório de julgamento dos interessados durante 
a pré-qualificação; 
IV - suspender ou cancelar o credenciamento dos prestadores de 
serviço que não mais atendam os requisitos exigíveis no Edital; 
V - solicitar ao dirigente máximo da contratante prazo extra para a 
análise de documentação referente à pré-qualificação; 
VI - praticar outros atos imprescindíveis ao andamento da pré-
qualificação, naquilo que se referir à manutenção das condições 
de credenciamento; 
VII - convidar os credenciados a participar da sessão pública de 
sorteio das demandas, e realizar a convocação geral de todos os 
credenciados, no caso de realização simultânea do serviço; 
VIII - realizar o sorteio dentro de cada grupo e/ou serviço a que se 
refere o Edital, em sessão pública; 
IX - lavrar a ata do sorteio e publicá-la no Diário Oficial do Município; 
X - emitir o Termo de Homologação do sorteio; 
XI - dar publicidade no Diário Oficial do Estado, quando exigido 
neste Regulamento, aos seus atos; 
XII - observar as demais condições e prazos previstos neste 
Regulamento; 
XIII - elaborar o extrato do aviso de abertura ou de republicação 
do Edital de Credenciamento, providenciando sua publicação 
no Diário Oficial do Município, podendo, a seu critério, também 
providenciar a publicação em outro meio que achar pertinente; 
Art. 65 É de competência da autoridade máxima da Secretaria 
Municipal de Saúde, dentre outras atribuições previstas neste 
regulamento ou nos editais de credenciamento: 
I - aprovar a utilização do credenciamento para contratação de 
serviços, ratificando, quando for o caso, a inexigibilidade de 
licitação. 
II - aprovar os Editais de Credenciamento, após parecer jurídico; 
III - autorizar prazo extra para a análise de documentação referente 
à pré-qualificação; 
IV - definir as demandas que serão submetidas ao sorteio ou 
à convocação geral, com o seu tempo, as datas de início e de 
conclusão dos trabalhos, os valores estimados, o número de 
credenciados necessários à execução do serviço, bem como a 
localidade onde serão executados os trabalhos, incluindo, quando 
for o caso, os elementos técnicos e a memória de cálculo; 
V - decidir, em caso de recurso, sobre as decisões lavradas pela 
Comissão Responsável pelo Credenciamento; 
VI - nomear o Fiscal do Contrato; 
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VII - indicar, se necessário, além do Fiscal do Contrato, um servidor 
da área interessada do órgão ou entidade contratante para liderar 
e acompanhar pessoalmente em campo a equipe da credenciada 
na execução dos serviços; 
IX - autorizar ou firmar contratos e termos aditivos, observados os 
limites administrativos de alçada, regulados por atos normativos; 
X - emitir as Ordens de Serviços para dar início aos trabalhos 
contratados ou delegar essa tarefa ao setor técnico competente; 
XI - aprovar o relatório de avaliação do desempenho dos 
credenciados na condução dos serviços contratados e dar 
conhecimento aos credenciados sobre o resultado das avaliações 
realizadas; 
XI - determinar a notificação e a abertura do processo administrativo 
em face do credenciado, caso se verifique descumprimento 
contratual ou desempenho insatisfatório na execução do contrato, 
nomeando membros para a composição da comissão processante; 
XIII - ratificar atestado do Fiscal do Contrato sobre o desempenho 
regular do credenciado na condução dos serviços contratados; 
XIV - decidir sobre as justificativas da área interessada ou do 
credenciado, nos casos de alteração contratual; 
XV - decidir sobre os casos controversos apresentados pela 
Comissão Responsável pelo Credenciamento após parecer jurídico. 
Art. 66 É de competência do Fiscal do Contrato, dentre outras 
atribuições previstas neste Regulamento ou no Edital de 
Credenciamento: 
I - exercer a fiscalização do contrato; 
II - solicitar ao representante do contratado a correção de 
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, 
se não forem sanadas no prazo de 24 horas (vinte e quatro) horas, 
serão objeto de comunicação oficial ao contratado para os fins de 
aplicação das penalidades previstas no contrato; 
III - assinar o Termo de Recebimento Definitivo do contrato ou 
documento equivalente, quando a execução da demanda for 
plenamente concluída; 
IV - emitir, quando solicitado pelo credenciado contratado, atestado 
sobre o seu desempenho na condução dos serviços contratados, 
submetendo-o a ratificação pela autoridade máxima do órgão ou 
entidade contratante; 
V - elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado 
pela autoridade máxima do órgão ou entidade contratante. 
Art. 67 É de competência da área técnica da contratante ou 
executora do credenciamento, dentre outras atribuições previstas 
neste Regulamento ou no Edital de Credenciamento: 
I - recomendar a abertura do Credenciamento, observadas as 
normas deste Regulamento, fixando, se necessário à contratação, 
os critérios técnicos de qualificação que serão exigidos dos 
candidatos à pré-qualificação; 
II - propor a utilização do credenciamento para contratação de 
serviços, reconhecendo, quando for o caso, a inexigibilidade de 
licitação e submeter a declaração de inexigibilidade à ratificação 
da autoridade máxima do órgão ou entidade contratante. 
III - analisar a documentação técnica dos candidatos que se 
apresentarem à préqualificação do credenciamento; 
IV – Auxiliar tecnicamente a Comissão Responsável pelo 
Credenciamento nas respostas a pedidos de esclarecimentos, 
julgamento de impugnações e decisões recursais; 
Art. 68 É de competência do setor jurídico, dentre outras atribuições 
previstas neste Regulamento: 
I - avalizar a minuta do Edital de Credenciamento e seus anexos, 
inclusive a minuta do Contrato ou instrumento equivalente; 
II - firmar parecer, quando solicitado, quanto à análise da 
documentação relativa à habilitação econômico-financeira, 

jurídica, fiscal e trabalhista dos candidatos ao credenciamento e 
dos credenciados; 
III - opinar, quando solicitado, sobre os impugnações e recursos 
contra atos da Comissão Setorial de Licitação e sobre os pedidos 
de reconsideração dos atos da autoridade máxima da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
IV - indicar um analista jurídico para auxiliar a Comissão Responsável 
pelo Credenciamento, caso necessário; 
V - opinar sobre as justificativas da área interessada ou do 
credenciado, nos casos de alteração contratual ou de impedimento 
ou desinteresse da credenciada em participar do sorteio e submetê-
las à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante; 
VI - opinar sobre os casos controversos apresentados pela Comissão 
responsável pelos procedimentos do credenciamento. 
Art. 69 É de competência do setor responsável pelos contratos, 
dentre outras atribuições previstas neste regulamento: 
I - convocar o credenciado, em um prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
a partir da homologação do sorteio, pela contratante para assinar o 
contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Regulamento; 
II - providenciar a formalização do contrato segundo a minuta 
anexa ao Edital de Credenciamento, previamente aprovada pelo 
Núcleo Jurídico. 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 70 A seu critério, a Secretaria Municipal de Saúde, por ato 
justificado de sua autoridade máxima, poderá revogar ou anular, 
no todo ou em parte, um credenciamento, se for considerado 
ilegal, inoportuno ou inconveniente ao interesse público, sem que 
disso resulte, para qualquer interessado, direito a ressarcimento 
ou indenização. 
Art. 71 A Secretaria Municipal de Saúde poderá suspender o 
pagamento em decorrência de prestação irregular de serviço 
oriundo de Credenciamento e, consequentemente, rescindir 
o contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, caso seja constatada qualquer fraude praticada pelo 
credenciado contratado, sem que assista ao credenciado qualquer 
espécie de direito a indenização ou ressarcimento. 
Art. 72 Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios 
gerais do direito administrativo. 
Art. 73 A inscrição de interessados no credenciamento implica a 
aceitação integral e irrestrita de todas as condições estabelecidas 
neste Regulamento e no Edital de Credenciamento. 
Art. 74 As empresas enquadradas no inciso V do §2° do artigo 3° 
da Lei n° 8.666/93 deverão cumprir, durante todo o período de 
execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, 
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. 
Parágrafo Único. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde fiscalizar o 
cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos 
ambientes de trabalho. 
Art. 75 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Jataí, XX de XXXX de 2020. 
Luiz Carlos Bandeira 

Secretário Municipal de Saúde 
_____________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019
O MUNICÍPIO DE JATAÍ, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 
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público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Riachuelo, nº 
2762, Vila Fátima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49, 
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Luiz 
Carlos Bandeira Santos Júnior, brasileiro, casado, portador do CPF 
sob n.º 998.038.287-20 e RG
697.417 – SGPC/ES, residente e domiciliado em Jataí - GO, nomeado 
Secretário Municipal de Saúde através da
Portaria SGP 007/2019 e Gestor do FMS através do Decreto 
3249/2019, torna público que, em cumprimento aos preceitos 
contidos  na Lei 8.666/93 e  suas alterações  posteriores,  Decisão/
TCU  nº  656/1995  –  Plenário,  de
06/12/1995, Instrução Normativa n.º 01/2017-TCM/GO e as 
Portarias Conjunta SVS/MS nº 01/2013, e Portarias de consolidação 
GM/MS nº 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4 /2017, e 6/2017, todas do 
Ministério da Saúde, que estará recebendo, em sua sede, no horário 
de expediente a partir do dia 26/12/2019, os procedimentos 
para cadastramento para efeitos de credenciamento de pessoa 
físicas ou jurídicas que atuarão junto à Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas de Saúde, a partir de 01/01/2020: médicos e  
outros  profissionais na  área de saúde conforme necessidade  da 
Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as normas 
estabelecidas no presente Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital destina-se cadastrar pessoas Físicas e 
Jurídicas para posterior credenciamento, mediante documentação 
e pedido de inscrição para prestação de serviços especializados na 
área da saúde aos usuários do Sistema SUS do Município de Jataí, 
para fins de atendimento a nível ambulatorial em consultas, em 
conformidade com a  Decisão/TCU  nº  656/1995  – Plenário, de 
06/12/1995, a Instrução Normativa n.º 01/2017 e decisão plenária 
n.º 24 de 01 de novembro de 2000, exarada pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios, com disponibilidades técnica conforme segue:
1.1.1. Auxiliar de Higiene Bucal, Biólogo, Biomédico, Bioquímico, 
Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médicos com ou sem Especialidades, Motoristas 
Para Ambulância SAMU, Nutricionistas, Profissional de Saúde  
de Nível Médio, Profissional de Educação Física, Psicólogos, 
Químico, Socorrista Habilitado, Técnico em Citologia, Técnico em 
Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia, 
Hospitais, Clínicas, Empresas Individuais, Entidades Filantrópicas 
com ou sem Fins Lucrativos e Empresas Privadas Prestadoras de 
Serviços de Saúde;
1.1.2. Todos os profissionais deverão estar inscritos nos Conselhos 
de fiscalização de Classe do Estado de Goiás, até o ato da assinatura 
do contrato, sendo que os profissionais inscritos em outros Estados 
da Federação terão o prazo improrrogável de 10 (dez) dias corridos 
para apresentar a documentação, sob pena de não contratação;
1.1.3. No Credenciamento de Pessoa Jurídica deverá ser informado 
quem irá representa-la.
1.1.4. A carga horária e valores a serem pagos serão os valores 
constantes do anexo IV, devidamente aprovados
pelo Conselho Municipal de Saúde,  podendo os referidos valores 
sofrerem alteração durante a execução do contrato, mediante a 
edição de Termo Aditivo;
1.1.5. O número de vagas para cada área será limitado pela 
demanda dos serviços de saúde do Município, podendo todos os 
interessados realizarem inscrição durante todo o ano de 2020.

2. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste procedimento todos os interessados 
(pessoa física e pessoa jurídica) que preencham as condições 
mínimas exigidas neste edital, no prazo de vigência do presente 
certame. 
2.2. Os servidores concursados do Município, não poderão 
credenciar como pessoa jurídica no presente certame, em vista da 
vedação legal para cumulação de cargos prevista da Constituição 
Federal.
2.3. Admite-se o credenciamento de cooperativas de trabalho, 
observados os princípios do cooperativismo e a legislação 
pertinente, quando o serviço não demandar relação de 
subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a 
Administração e os cooperados, vedados o credenciamento de 
cooperativa multiprofissional e o credenciamento para interposição 
de mão-de-obra subordinada também por meio de associações e 
demais organizações privadas. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 
5º).  
2.3.1. Somente poderão ser credenciadas as cooperativas cujos 
estatutos e objetivos sociais estejam de acordo com o objeto 
contratado. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 5º, § 1º).

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os critérios utilizados para habilitação são facultados a todo 
profissional que preencher os requisitos fixados pela Administração, 
no item 5 e 6 deste Edital. Serão contratados os profissionais 
já credenciados em anos anteriores, novos profissionais e os 
concursados que terá o credenciamento como complementação.  
Os profissionais que não apresentarem a documentação solicitada 
em tempo hábil para assinatura do contrato será considerado 
inabilitado; 
3.2. É facultado a todo profissional que preencher os requisitos 
mínimos fixados pela Administração, requerer seu credenciamento, 
o que significa sua administração a um cadastro de profissionais da 
área que ficará a disposição dos beneficiários;
3.3. O credenciamento será feito a todas as pessoas independentes 
do número de vagas oferecidas, cabendo ao
Poder Público credenciante o encaminhamento dos beneficiários, 
conforme a necessidade e conveniência;
3.4. A inscrição no credenciamento não garante a contratação do 
interessado pela Prefeitura.
3.5 Poderão ser credenciadas cooperativas de trabalho, desde que 
compostas exclusivamente por médicos ou profissionais de mesma 
especialidade e o serviço seja prestado exclusiva e diretamente 
pelos cooperados. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 5º, § 2º).

4. PROCEDIMENTOS, TAREFAS E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

4.1.  Os atendimentos e serviços prestados serão demonstrados 
mensalmente, através de faturas de serviços expedidos pelos 
credenciados ou comprovação do cumprimento da jornada mínima 
pactuada em quantidade de horas do profissional, com visto da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.2. Considerando que a vigência da Lei Municipal nº 3.736/2017 
(que autoriza o Município a celebrar Contrato
Organizativo com da Ação Pública Ensino-Saúde - COAPES);
4.2.1 Considerando que no COAPES com as Instituições de Ensino 
Superior junto ao Município de Jataí/ Secretaria de Saúde agregará 
responsabilidades no sentido de ofertar suas unidades de saúde 
para servirem como cenário de prática aos alunos dos cursos 
relacionados a área da saúde;
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4.2.3. Considerando que as Unidade de Saúde são estabelecimentos 
destinados a prestar ações e serviços, assim como cenário de 
prática para integração ensino – serviço - comunidade, sendo 
elas todas pertencentes as redes de saúde: Unidades Básicas 
de Saúde, Hospital das Clínicas, Saúde Bucal, Assistência 
Farmacêutica, Núcleo de Apoio a Família, Policlínicas, Serviço de 
Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Unidades Especializadas, Rede de 
Atenção Psicossocial, Centro de Reabilitação, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), dentre outras;
4.2.4. O objeto do Credenciamento/Contrato inclui além da 
prestação ações e serviços profissionais em sua área de atuação e 
contratação, a participação na integração ensino-serviço exercendo 
as atividades de: colaborar, esclarecer dúvidas, orientar, auxiliar 
e ensinar os alunos dos cursos da área da saúde quando eles 
estiverem na unidade municipal de saúde utilizado como cenário 
de ensino-prática. 
 
5. CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA

5.1. O requerimento de inscrição dos interessados, dirigido à 
Secretaria Municipal de Saúde, deve estar acompanhado dos 
seguintes documentos:
I. Documentos pessoais (RG e CPF);
II. Comprovante de inscrição no Conselho ou Órgão equivalente;

III. Certificado de Conclusão do Curso para área requerida;
IV. Currículo Vitae;
V. Diploma da especialidade pretendida;
VI. Certidão de adimplência, comprovante de quitação junto ao 
Conselho Profissional respectivo;
VII. Comprovante de Inscrição junto ao INSS ou apresentação de 
cópia do PIS OU PASEP;
VIII. Declaração que exerce ou não função pública ou de cumulação 
de cargos;
IX. Certidão de regularidade com o Município, Estado e União;
X. Comprovante de endereço atualizado.

6. CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA

6.1 As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos:
6.1.1.  Será permitida a participação de capital estrangeiro em 
pessoas jurídicas prestadoras do serviço complementar de saúde 
junto ao Sistema SUS, conforme estabelecida pelo artigo 23 da lei 
nº 8.080/93 e artigo
142 da lei nº 13.097/2015;
6.1.2.  O requerimento de inscrição dos interessados, dirigido 
à Secretaria Municipal de Saúde deve estar acompanhado dos 
seguintes documentos:
I. CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, com situação 
ativa, da empresa prestadora de serviços de saúde;
II. Documentos hábeis a comprovar a regularidade da empresa 
prestadora, quanto a sua constituição e seu representante legal, 
validade, certidões competentes, entre outros;
III. Carteira de identidade profissional, devidamente registrada no 
Conselho Regional de sua categoria, dos
profissionais pertencentes ao quadro da empresa prestadora;
IV. Diploma da Conclusão de seu respectivo curso superior e/ ou 
da especialidade dos profissionais pertencentes ao quadro da 
empresa prestadora;

V. Cópia autenticada dos títulos obtidos em virtude de tese de 
docência, experiência na especialização, residência médica (se for 
o caso), aprovação em concurso, trabalho publicado, certificados 
de participação em congressos e/ou cursos e estágio acadêmico 
dos profissionais pertencentes ao quadro da empresa prestadora;
VI. Cópia de carteira de entidade de classe dos profissionais 
pertencentes ao quadro da empresa prestadora;
VII. Currículo Vitae;
VIII. Comprovante de endereço (atualizado) da empresa prestadora;
IX. Certidão Negativa de Débitos Municipais (da sede da empresa 
prestadora);
X. Certidão Negativa de Débito da empresa prestadora junto ao 
INSS, Justiça do Trabalho (TST), com Receita
Federal e Estadual.
XI. Certidão de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área 
de Saúde (CEBAS-MS) (se for o caso)
XII. Inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM)
XIII. Alvará de Funcionamento Atualizado. (exceto empresa 
individual)
XIV. Alvará de Vigilância Sanitária. (exceto empresa individual)
XV. Declaração do nome do responsável técnico pela empresa
XVI. Declaração dos serviços e profissionais oferecidos, com 
documentação dos mesmos conforme o ITEM 5.1.
XVII. Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
(CNES);
XVIII. Declaração de que o dirigente ou administrador não possua 
cargo dentro do Sistema de Saúde (SUS);
XIX. Cópia autenticada do contrato social, ata da reunião ou 
assembleia que o aprovou. 
7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços a serem prestados serão na sede do Município de 
Jataí e seus distritos especificamente junto a Secretaria Municipal 
de Saúde e demais órgãos da Administração municipal que 
integram o sistema único de saúde, inclusive no Centro de Saúde, 
junto à população do Município; 
7.2. A execução dos serviços será em conformidade com os 
programas de saúde, através de procedimentos específicos 
ou mediante a prestação de hora do profissional envolvido, 
observando a jornada mínima fixada no instrumento contratual, 
não superior à carga horária estipulada pela legislação trabalhista 
acerca dos funcionários atuantes na área da saúde. 
7.3. Os prestadores de serviços pela natureza contratual do vínculo, 
não farão jus ao recebimento de nenhuma verba indenizatória, 
bem como férias ou adicionais de insalubridade, e outros conforme 
determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCM/GO AC-CON N.º 00016/2015 – TCMGO – PLENO).
7.4. Os credenciados que forem remunerados por produção, no 
caso de absenteísmo, mesmo com justificativa adequada, não 
terão a produção no dia computada para pagamento. Em tais casos, 
deverá haver reposição para não haver prejuízos aos pacientes.
7.5. Nas ocasiões extraordinárias em que houver ações e serviços 
de saúde em feriados e finais de semanas, os credenciados serão 
convocados e compensados em forma de banco de horas por 
acordo individual escrito, no prazo de 6 meses, com dias e horários 
acordados com o superior hierárquico imediato em conformidade 
com o disposto no art. 59 da CLT (Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de 
maio de 1943). 

8. DA REMUNERAÇÃO

8.1. A remuneração dos serviços prestados pelos credenciados 



Ano 8 | 1684ª Edição | Vigência: 22/04/2020 PAG. 26DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

será mensal, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura 
devidamente acompanhada das respectivas autorizações de 
procedimentos emitidas pelo Município através da Secretaria 
Municipal de Saúde;
8.2. A Administração Municipal, oportunamente pagará aos 
credenciados (pessoa física ou jurídica) da área de saúde as 
faturas emitidas e validadas pela Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme valores constantes da tabela de honorários de consultas 
e/ou procedimentos SUS, e constantes do anexo IV pelos serviços 
efetivamente prestados e comprovados através do quadro de 
frequência, das planilhas de produções de serviços, escalas de 
plantões, autorizações de internações hospitalares, autorizações 
para exames complementares auditados e outros;
8.3. Ressalte-se que o Credenciante também depende de repasses 
oriundos de verbas dos governos estadual e federal.
8.4. É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela adotada, ou do cometimento a terceiros (associação de 
servidores, p. ex) da atribuição de proceder ao credenciamento e/
ou intermediação do pagamento dos serviços prestados;
8.5. Aos credenciados fica proibido exigir que o usuário assine 
fatura ou guia de atendimento em branco;
8.6. Para entidades Conveniadas, prestadoras de serviços com ou 
sem fins lucrativos, e empresas privadas que terão seus serviços 
adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde, serão pagos pelos serviços efetivamente prestados, os 
valores unitários de cada procedimento, conforme tabela do SIA 
e SIH/SUS em vigor editada pelo Ministério da Saúde mediante 
faturas, relatórios e documentos comprobatórios para análise e 
avaliação da Secretaria Municipal de Saúde.
9. DOS ENCAMINHAMENTOS DOS SERVIÇOS

9.1.  A regulação de acesso à assistência no Município, será feita 
através do software disponibilizado pelo Ministério da Saúde, 
SISREG ou outros que vierem a complementar ou substituir 
o sistema, devendo os credenciados acatarem protocolos de 
regulação, diretrizes operacionais ou outros instrumentos vigentes. 

10. DO PRAZO DE VALIDADE DO CREDENCIAMENTO

10.1. O credenciamento do proponente será julgado para cada 
área ou especialidade disposta neste Edital e terá validade de 
01 (um) ano, contados a partir da publicação do deferimento do 
pedido, podendo ser prorrogado mediante justificativa expressa 
de conveniência e oportunidade da Administração, desde que 
verificadas as condições nele explicitadas;
10.1.1. A análise das propostas terá início no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis após seu recebimento;
10.1.2. O credenciamento não implica na obrigação de contratar 
por parte do Município;
10.1.3. Havendo interesse do Município na contratação de serviços 
de atendimento para determinada área ou especialidade, serão 
celebrados os ajustes, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, com todos os proponentes já credenciados para a área ou 
especialidade pretendida.

11.        DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. As despesas resultantes deste procedimento correrão às 
contas do orçamento geral do Município e com recursos advindos 
de programas e convênios do Governo Federal e Estadual.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O profissional que, depois de credenciado não cumprir com 
as obrigações correspondentes ao atendimento aos beneficiários, 
ficará sujeito às penalidades, previstas nos artigos 86 e 87 e seus 
parágrafos, da Lei nº. 8.666/93, abaixo: 
a) Notificação;
b) Advertência;
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor da obrigação, nos casos 
de se negarem a cumprir com as obrigações assumidas expressa 
ou tacitamente, valor este atualizado até a data da sua liquidação 
através do mesmo índice de correção monetária utilizado para os 
serviços públicos municipais;
d) Cancelamento do credenciamento junto ao Cadastro de 
Profissionais de Saúde da Administração Municipal o tornará 
impedido durante 05 (cinco) anos de participar de novos 
chamamentos ou a sua contratação pelo poder público;
12.2.  Os usuários poderão denunciar qualquer irregularidade 
verificada na prestação dos serviços e/ ou faturamento.

13. DA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

13.1. O credenciamento será formalizado mediante Termo próprio, 
contendo as cláusulas e condições previstas neste Edital;
13.2. Após o credenciamento a Administração convocará os 
credenciados para assinar o termo de credenciamento;
13.3. O credenciamento terá vigência até 31 de dezembro de 
2020, contado da data da assinatura do termo. Para revalidação os 
interessados deverão reapresentar toda a documentação exigida 
neste Edital;
13.4. O Município poderá, a qualquer momento, solicitar do 
credenciado a comprovação de recolhimento do INSS
e FGTS do período a que está vinculado e em caso de inadimplemento 
suspenderá a credencial;
13.5. Ao Município reserva-se o direito de, justificadamente, 
anular ou revogar o presente Edital sem que caibam reclamações 
ou indenizações;
13.6. O credenciado poderá a qualquer tempo, denunciar o ajuste, 
bastando notificar a Administração, com a antecedência mínima 
de 30 dias;
13.7. A (o) credenciada (o) pessoa física, não terá qualquer vínculo 
trabalhista com a Administração, sendo o contrato de natureza de 
prestação de serviços;
13.8. A credenciada pessoa jurídica deverá arcar, no âmbito de suas 
respectivas responsabilidades, com despesas de natureza social, 
trabalhista, previdenciária, tributária, securitária ou indenizatória, 
não possuindo qualquer vínculo empregatício com o FMS de Jataí.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Este Edital de chamamento, após publicado na imprensa 
oficial, admitirá a apresentação de documentação pelo prazo até 
31 de dezembro de 2020.
14.2. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria 
Municipal de Administração, na Rua Riachuelo, nº 2762, Vila 
Fátima, em dias de expediente normal e horário comercial, das 
08:00 as 11:00 e das 13:00 as 15:00.
Tel. (064) 3606-3639 e 3606-3640

Jataí - GO, 12 de dezembro de 2019.
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LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS Decreto 3.249/2019

CONTRATANTE

_____________________________________________________

ANEXO I – MODELOS DE SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTO

MODELO I – PESSOA JURÍDICA

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ/GO.

A                            (Pessoa Jurídica) (endereço completo), por 
seu  
(representante/cargo) Sr (a).                                                      , que 
esta subscreve, vem solicitar seu Credenciamento para prestação 
de serviços  na área da saúde  no Município d e Jataí/GO,  na 
especialidade de
                                              .  Concorda em se submeter a 
todas às disposições constantes do Regulamento do Edital de 
Credenciamento nº 001/2019. 

Atenciosamente,

Jataí/GO,        de             de 20     .

Nome e assinatura de representante legal 

MODELO II – PESSOA FÍSICA

REQUERIMENTO

PROPONENTE:   
CPF:  
 
RG N°:   
CONSELHO DE CLASSE  
 
FUNÇÃO:   
ENDEREÇO:   
TELEFONE:  
 
FAX:   
e-mail:  

Ref. EDITAL DE CREDENCIAMENTO n°. 001/2019.

Apresento requerimento junto à Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Jataí (GO), com base nas informações contidas 

no Edital de chamamento de credenciamento n° 001/2019, para 
o meu credenciamento para prestação de serviços na função de                                                  
, conforme documentação anexa.
Ao mesmo tempo venho declarar que estou de pleno acordo 
no credenciamento para a prestação de serviço profissional 
pelos preços apresentados nas tabelas aprovadas pelo Conselho 
Municipal de Saúde. Declaro, também, que a validade deste 
requerimento/proposta tem o prazo mínimo de 01 (um) ano.
Declaro, ainda, que estou de pleno acordo, em caráter irrevogável 
e irretratável, com todos os termos do Edital de Credenciamento 
n° 001/2019.

Nestes termos,

Pede e aguarda deferimento.

Jataí/GO,        de             de 20     .

(Assinatura, nome completo e cargo do signatário, representante 
legal do licitante) 

 
ANEXO II – TERMO DE DECLARAÇÃO I

À COMISSÃO DE CADASTRO
Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – Nº 001/2019

A Empresa                                    , inscrita no CNPJ sob nº                                             
, Inscrição Estadual nº___                                , propõe a essa entidade 
o credenciamento para prestação de serviços de saúde, acima 
referenciado.

DECLARAMOS QUE:

1) Nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas 
com encargos sociais, seguros, taxas, tributos e contribuições 
de qualquer natureza e quaisquer outros encargos necessários à 
perfeita execução do objeto do credenciamento;
2) Que os preços/taxa de Administração contratados são justos e 
certos, podendo sofrer reajuste apenas nas hipóteses e condições 
previstas no instrumento contratual, cuja minuta conhecemos;
3) Examinamos cuidadosamente o Regulamento do 
Credenciamento e seus anexos e nos inteiramos de todos os seus 
detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/
ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. 
Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Regulamento 
do Credenciamento e a elas, desde já, nos submetemos.
4) Que todas as cópias de documentos apresentados são fiéis aos 
originais.

Jataí/GO,        de             de 20     .
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Nome e assinatura de representante legal 

ANEXO II – TERMO DE DECLARAÇÃO II

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ/GO.

O credenciado (nome complete se pessoa física e nome do 
representante legal se pessoa jurídica), (endereço completo), 
declara: que não é servidor público de qualquer natureza parente 
ascendente ou descendente; que não tem ligação com o Prefeito, o 
Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores municipais inexistindo 
vínculo familiar ou parentesco com o cônjuge, companheiro(a), 
ou parente de linha reta ou colateral por consaguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau, de sócio ou administrador com 
poder de controle da empresa credenciada com dirigente detentor 
de cargo em comissão ou de função de confiança do âmbito do 
órgão público ou entidade pública contratante (não se incluem 
nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam 
uniformes para todos os interessados); que não tem débito com 
o sistema de seguridade social; que não possui em meus quadros 
profissionais sócio, diretor, administrados, gerente ou acionista em 
situação considerada inelegível; que tem pleno conhecimento das 
proibições dispostas nos artigos 84 e 85 da Lei Orgânica Municipal 
bem como do inciso III, art. 9º da Lei 8.666/1993; e não consta em 
seu quadro societário nenhum servidor público municipal.

Atenciosamente,

Jataí/GO,        de          de 20     .

Nome e assinatura do credenciado 

ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2019

REFERENTE A0 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2019, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JATAI/GO E NOS TERMOS 
E CONDIÇÕES A SEGUIR:

Pelo presente instrumento o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JATAÍ/
GO, com sede na Rua Riachuelo, nº 2762, Vila Fátima, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49, neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, 
brasileiro, casado, portador do CPF sob n.º 998.038.287-20 e RG 
697.417 – SGPC/ES, residente e domiciliado à Rua A-11, Quadra 
01, Lote 25 – Setor Sul, Jataí/GO, nomeado Secretário Municipal de 
Saúde através da Portaria SGP 007/2019 e Gestor do FMS através 
do Decreto 3249/2019, doravante denominado simplesmente de 
CREDENCIANTE, e XXXXXXXX, brasileiro (a), PROFISSÃO, Nº do 
Registro do Conselho de Classe, (estado civil), inscrito (a) no CPF 
sob n.º XXXXXX, residente à XXXXX em doravante denominado (a) 
simplesmente CREDENCIADO (A), acordam e celebram o presente 
instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

FUNDAMENTO: O presente contrato decorre do Edital de 
Credenciamento nº 001/2019, Processo Administrativo n° 

00XXX/2019, em conformidade com o disposto do artigo 25 caput, 
da Lei n. 8666 de 21/06/1993 e Instrução Normativa n° 01/2017 do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O (A) CREDENCIADO (A) compromete-se a prestar os serviços 
profissionais de saúde de ......................................................
.. para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como 
remuneração mensal o de valor R$...............................................; 
perfazendo um valor total anual de R$ XXXXXXXXXXXXXXX. 
1.2 O (A) CREDENCIADO (A) deverá prestar os serviços nas condições 
e preços preestabelecidos no Edital e neste Termo, e com carga 
horária de XXXXX ou/ até XXX PLANTÕES DE __ (XX) HORAS. 
a. O (A) CREDENCIADO (A)   deverá prestar os serviços   conforme 
previsão constante   do Edital 001/2019, no Município de Jataí/GO 
em local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
b. Fica O (A) CREDENCIADO (A) obrigado (a) além de prestar serviços 
profissionais de sua área de atuação e contratação, deverá ainda: 
colaborar, esclarecer duvidas, orientar, auxiliar e ensinar os alunos 
universitários dos cursos da área da saúde quando eles estiverem 
no recinto da unidade de saúde da Secretaria Municipal de Saúde/
Município de Jataí utilizado como campo de ensino-prática, sem 
qualquer ônus/remuneração por parte dos cofres público.
c. Fica O (A) CREDENCIADO (A) terminantemente proibido de 
exercer atividades simultâneas, ou concorrer em horários com 
atividades distintas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES
2.1 O (A) CREDENCIADO (A) atenderá nos Estabelecimento da 
Rede de Saúde Pública Municipal, obedecendo às necessidades e 
determinações da Secretaria Municipal de Saúde e os princípios e 
diretrizes do SUS. 

2.2 O (A) CREDENCIADO (A), na execução de suas atividades utilizará 
equipamentos, materiais e insumos existentes no Estabelecimento 
de Saúde no qual estiver lotado, sendo de responsabilidade do 
CREDECIANTE a manutenção, substituição e fornecimento dos 
mesmos.

2.3 O (A) CREDENCIADO (A) não poderá transferir os direitos, 
obrigações e atendimentos a terceiros, sem a anuência do 
CREDECIANTE.

2.4 O (A) CREDENCIADO (A) não poderá efetuar qualquer tipo 
de cobrança de taxa ou diferenças aos pacientes atendidos, 
sob qualquer pretexto. Não poderá haver captação e/ou 
encaminhamento de usuários para serviços particulares.

2.5 O (A) CREDENCIADO (A), responderá pela solidez, segurança, 
qualidade e perfeição dos serviços executados, sendo ainda 
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive 
contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou 
deles decorrentes.

2.6 O (A) CREDENCIADO (A) durante a vigência do presente Termo 
de Credenciamento obriga-se a manter todas as condições da 
habilitação e qualificação exigidas no Edital de Chamamento 
Público 001/2019.

2.7 - O CREDENCIADO deverá orientar, colaborar, esclarecer, tirar 
dúvidas, auxiliar e ensinar os alunos universitários dos cursos da 
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área da saúde (inclusive de medicina) quando eles estiverem no 
recinto da unidade de saúde da secretaria municipal de saúde/
município de Jataí/GO utilizando como campo de ensino-prática, 
sem qualquer ônus/remuneração por parte dos cofres públicos. 

2.8 – O CREDENCIADO deverá seguir as orientações, normas, 
protocolos de conforme critérios estabelecidos pela direção da 
unidade de saúde, assim como pelo SUS.

2.9 – O CREDENCIADO que prestar serviço em unidade de saúde 
do SUS-Jataí deverá fazer o controle de sua frequência via registro 
em ponto eletrônico.
 
2.10 – O CREDENCIADO deverá ter ciência da listagem de medicação 
prevista na RENAME, Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, 
bem como protocolos de sua especialidade na área de sua atuação.

2.11 – Deverá o Credenciado no ato da prescrição de medicamento, 
material médico-hospitalar, produto, órtese, prótese ou 
procedimento observar os protocolos e as listas do Sistema Único de 
Saúde, incluí-se observar a RENAME, Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas. Em caso de não cumprimento o Credenciado deverá 
esclarecer por escrito a pertinência e necessidade da prescrição, e 
firmar declaração de eventual conflito de interesse (Enunciado nº 
58, Jornada da Saúde do CNJ).

2.12 - Nos casos de credenciamento de cooperativas de trabalho, 
estas deverão ser compostas exclusivamente por médicos ou 
profissionais de mesma especialidade sendo que e o serviço 
será prestado exclusiva e diretamente pelos cooperados. (IN nº 
0007/2016 do TCM/GO, art. 5º, § 2º).

2.13 - O credenciamento de cooperativas de trabalho, deve observar 
os princípios do cooperativismo e a legislação pertinente, quando o 
serviço não demandar relação de subordinação entre a cooperativa 
e os cooperados, nem entre a Administração e os cooperados, 
vedados o credenciamento de cooperativa multiprofissional e o 
credenciamento para interposição de mão-de-obra subordinada 
também por meio de associações e demais organizações privadas. 
Somente poderão ser credenciadas as cooperativas cujos estatutos 
e objetivos sociais estejam de acordo com o objeto contratado. (IN 
nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 5º, § 1º).

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1 O presente Termo de Credenciamento terá a vigência da data 
de sua assinatura até 31/12/2020, podendo ser realizado termo 
aditivo de prazo e/ ou valor de acordo com as normas vigentes e na 
conveniência da Administração Púbica.

3.1.1 Não haverá qualquer alteração de valores a serem pagos, 
na vigência do presente instrumento, salvo interesse público do 
CREDENCIANTE, que submeterá à apreciação e aprovação do 
Conselho Municipal de Saúde (CMS).

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO

4.1 Os valores serão postos à disposição do (a) CREDENCIADO (A), 
através de transferência em conta bancária previamente aberta 
pelo (a) CREDENCIADO (A), mensalmente, até o 10º (décimo) 
dia útil do mês subsequente àquele em que os serviços forem 
prestados, em cumprimento ao Decreto 7.507 de 27 de junho de 

2011 da Presidência da República e a Portaria de Consolidação 
GM/MS nº 06/2017. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGRACÕES DO CREDENCIANTE

5.1 A CREDENCIANTE compromete-se, durante a vigência do 
presente contrato, a fornecer ao (à) CREDENCIADO (A) todas as 
condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto deste.

5.2 A CREDENCIANTE fiscalizará a execução dos serviços prestados 
pelo (a) CREDENCIADO (A), podendo rejeitá-los, no todo ou em 
parte, quando estiverem fora das especificações, devendo ser 
refeito, sem ônus ao CREDENCIANTE.

5.3 A CREDENCIANTE fiscalizará o cumprimento das CLÁUSULAS 
deste contrato, emitindo relatório, por intermédio da Direção da 
Unidade onde o (a) CREDENCIADO (A) executa os serviços que 
constituem seu objeto, o qual deverá conter informações acerca da 
qualidade e eficiência dos serviços executados e sua conformidade 
com os termos deste contrato.

5.3.1 A fiscalização não transfere ao CREDENCIANTE qualquer 
poder de hierarquia sobre o (a) CREDENCIADO (A).

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGRAÇÕES DO (A) CREDENCIADO (A)

6.1 O (A) CREDENCIADO (A) se compromete a disponibilizar 
ao CREDENCIANTE, de acordo com as necessidades deste, a 
quantidade integral de horas de serviço a serem executadas, 
conforme montante definido na cláusula primeira deste.

6.2 Na execução dos serviços objeto deste, o (a) CREDENCIADO 
(A) deverá observar a legislação vigente, em especial as relativas 
ao Sistema Único de Saúde e ao exercício profissional, conforme 
normas do respectivo Conselho de Classe.

6.3 Em caso de pedido de rescisão formulado por interesse do (a) 
CREDENCIADO (A), este se obriga a comunicar o fato, por escrito, 
ao CREDENCIANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

6.4 Na execução do objeto deste contrato, o CREDENCIADO deverá:
a) Executar com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto 
do contrato, por sua conta e risco, sob sua total responsabilidade;
b) Observar as normas legais e regulamentares;
c) Atender com presteza ao público em geral, prestando às 
informações requeridas, ressalvadas as protegidas pelo sigilo 
profissional;
d) Levar ao conhecimento do CREDENCIANTE as irregularidades de 
que tiver ciência em razão da execução deste;
e) Zelar pela economia do material e pela conservação do 
patrimônio público, colocado à sua disposição para execução do 
objeto deste;
f) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
g) Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com 
quem mantiver contato em decorrência da execução deste; 
h) Não delegar a terceiros as atribuições que sejam de sua 
competência e responsabilidade em  decorrência da execução 
deste;
i) Não retirar, sem prévia autorização, por escrito, do CREDENCIANTE, 
qualquer documento ou objeto, que não seja de sua propriedade, 
do local onde executa o objeto deste;
j) Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto 
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deste termo;
k) Não praticar comércio de compra e venda de bens e/ou serviços 
no recinto do local onde executa o objeto deste;
l) Não valer-se do presente termo para lograr proveito pessoal ou 
de outrem, em detrimento da dignidade da Administração Pública;
m) Não utilizar pessoal ou recursos materiais do local onde executa 
os serviços objeto deste termo, colocados à sua disposição, em 
serviços ou atividades particulares;
n) Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do 
presente termo;
o) Não aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de 
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou 
vantagens de qualquer espécie, em razão da execução do presente 
termo;
p) Não proceder de forma desidiosa, assim entendida a falta ao 
dever de diligência na execução do presente termo;
q) Não praticar durante a execução deste termo, ofensa física ou 
verbal, a qualquer pessoa, salvo em legítima defesa própria ou de 
outrem;
r) Não revelar segredos de que teve conhecimento em função 
deste termo.
s) Os prestadores de serviços pela natureza contratual do vínculo, 
não farão jus ao recebimento de nenhuma verba indenizatória, 
bem como férias ou adicionais de insalubridade e outros, conforme 
determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCM/GO AC-CON N.º 00016/2015 – TCMGO – PLENO).
t) Os credenciados terão que se adequar aos medicamentos, 
insumos, materiais hospitalares, exames e procedimentos licitados 
pelo Município;
u) Sempre que a gestão municipal necessitar dos credenciados 
em feriados e finais de semanas, no limite máximo 3 (três) vezes 
por mês, os mesmos serão convocados para trabalhar e serão 
compensados em forma de banco de horas por acordo individual 
escrito, no prazo de 6 meses, com dias e horários acordados com o 
superior hierárquico imediato em conformidade com o disposto no 
art. 59 da CLT (Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943). 
v) Os credenciados são obrigados a registrar a frequência 
digitalmente nas unidades de saúde, locais da prestação de 
serviços. 
x) Os locais da prestação de serviços poderão ser alterados pela 
Administração diante da necessidade de atendimento da demanda 
de serviços, pela ausência de servidores ou de outros prestadores 
de serviços, mediante comunicação formal do superior imediato. 
6.5 O CREDENCIADO disponibilizará horários em que esteja à 
disposição para prestar os serviços objeto deste termo, não podendo 
se ausentar do local de prestação dos serviços, antes da chegada, 
ao local, de outro profissional a mando da CREDENCIANTE para os 
serviços de urgência e emergência, indicado para dar continuidade 
aos serviços, desde que o referido prazo não ultrapasse 30 (trinta) 
minutos, sendo que, se o tempo de espera do CREDENCIADO 
superar o acordado na Cláusula Primeira, será ele compensado 
proporcionalmente. 
6.6 O CREDENCIADO fica obrigado a manter, durante a vigência 
deste Termo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, a 
regularidade fiscal e qualificações exigidas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS TRIBUTOS

7.1 Dos pagamentos devidos ao CREDENCIADO de pessoa física 
serão descontados todos os encargos tributários e sociais previstos 
em Lei, decorrentes do presente acordo. 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
ou o cumprimento em desacordo com o pactuado acarretará, 
ao CREDENCIADO, as penalidades previstas no Artigo 87, da 
Lei 8666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e 
independentemente da incidência de multa.

CLAUSULA NONA - DAS MULTAS

9.1 A CREDECIANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o 
inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, da Lei focada, aplicará 
multa:

a) ao CREDENCIADO que se recusar injustificadamente, executar os 
serviços em conformidade com o estabelecido, será aplicada multa 
na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do pagamento 
recebido no mês em questão, e deverá sanar a irregularidade num 
prazo de 05 (cinco) dias, após este prazo poderá ser rescindido o 
“Termos de Credenciamento” e aplicada às penalidades previstas 
no artigo 87 da lei 8.666/93.
b) Pela execução em desacordo com as especificações do “Termo 
de Credenciamento”, será aplicada, multa na razão de 2 % (dois por 
cento), por dia, calculado sobre o valor total do pagamento recebido 
no mês em questão, até a efetiva regularização da situação, sendo 
que o prazo para regularização é de até 10 (dez) dias. Após esse 
prazo, poderá ser rescindido o “Termo de Credenciamento” e ser 
aplicada uma ou todas as penalidades previstas no artigo 87 da lei 
8.666/93.
9.2 Dos atos praticados neste Termo, caberão os recursos previstos 
no Artigo 109 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, os quais, dentro dos 
prazos legais, deverão ser protocolados no Protocolo da Secretaria 
Municipal da Saúde, localizado na Rua Riachuelo nº 2.762, Vila 
Fátima, Jataí-GO.

CLAUSULA DÉCIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS

10.1 No caso de incidência de uma das situações previstas neste 
Termo, a CREDENCIANTE notificará o CREDENCIADO, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, justificar 
por escrito os motivos do inadimplemento.

10.1.1. Será considerado justificado o inadimplemento, nos 
seguintes casos:
a) acidentes, imprevistos sem culpa do CREDENCIADO;
b) falta ou culpa do CREDENCIANTE;
c) caso fortuito ou força maior, conforme previstas no Código civil 
Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 O presente termo poderá ser rescindido independente de 
procedimento judicial, pelos motivos inscritos no artigo 78 da Lei 
8666/93 e posteriores alterações acrescidas dos seguintes:

I) mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso 
premonitório, também expresso, feito com antecedência de 30 
(trinta) dias pelo interessado;
II) unilateralmente pelo CREDENCIANTE, em qualquer tempo, 
independente de interpelação ou procedimento 

judicial ou extrajudicial, caso o CREDENCIADO:
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a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste Termo 
de Credenciamento, ou deleguem a outrem as incumbências as 
obrigações nele consignadas, sem prévia e expressa autorização 
do CREDENCIANTE;
b) venha a agir com dolo, culpa simulação ou em fraude na 
execução dos serviços;
c) quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficarem 
evidenciada a incapacidade para dar execução satisfatória ao 
Termo de Credenciamento;
d) venha a falir, entrar em concordata, liquidação ou dissolução;
e) quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou 
na ocorrência de qualquer das disposições elencadas na Lei nº 
8.666/93 e alterações.

11.2 Havendo rescisão do Termo de Credenciamento, o 
CREDENCIANTE pagará ao CREDENCIADO, o numerário equivalente 
aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela fiscalização, 
no valor avençado.

11.3 Em caso de pedido de rescisão formulado por interesse do 
CREDENCIADO, este se obriga a comunicar o fato, por escrito, ao 
CREDENCIANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços 
ora contratadas serão atendidas pelas rubricas: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

13.1 Qualquer pendenga judicial oriunda da aplicação do 
presente termo será dirimida com base na legislação específica, 
especialmente no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2019 
e a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 As partes elegem o Foro da comarca de Jataí - GO para 
dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste ajuste, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

JATAI-GO, XX de XXXX de 2019.

XXXXXXXXXXXXX CREDENCIANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF Nº. XXXXXXXXXXX
CREDENCIADO

Testemunhas:

1                                                                      CPF:  

2                                                                      CPF:  

ANEXO IV

1.   Consultas, Plantões e Sobreavisos.

1.1. A quantidade mínima de consultas ambulatoriais será 
determinada conforme necessidade periódica da demanda;
1.2. A quantidade máxima de consultas ambulatoriais será 
determinada conforme necessidade periódica da demanda;
1.3. O pagamento do profissional será feito sobre o número de 
pacientes agendados, no caso de pagamento por consultas em 
serviço próprio. 
1.4. Terão reajuste salarial de 10 % os profissionais que irão 
trabalhar na escala dos horários estendidos (Programa Saúde na 
Hora / Portaria GM MS 930/2019) nas UBS Conjunto Rio Claro e 
Av. Goiás; 
1.5. Terão gratificação salarial no valor de R$ 1.500,00 para os 
servidores em cargos de Gerência sobre o serviço, profissionais 
de saúde nomeados pelo chefe do poder executivo para cargos de 
gerência previstos na Lei
Municipal 3.947 de 10 de novembro de 2017, referentes as 
Portarias RH nº 023/2018 e Portaria SGP nº 461/2018.

ESPECIALIDADES
MÉDICOS

MODALIDADE DESCRIÇÃO VALOR QUANTIDADE

SERVIÇOS MÉDICOS

Anestesiologia Plantão de 12 horas - 
HOSPITAL

Conforme 
Demanda

Tabela Própria
COOPANEST

Cadastro 
Reserva

Clínico Geral Plantão de 12 horas – 
Pronto Atendimento

HOSPITAL

Diurno - Dias 
Úteis

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas – 
Pronto Atendimento

HOSPITAL

Noturno, Finais 
de Semana 
e Feriados 
Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
UPA

Diurno - Dias 
Úteis

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas 
UPA

Noturno, Finais 
de Semana 
e Feriados 
Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
UTI

Qualquer Dia/ 
Horário

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
SAMU

Qualquer Dia/ 
Horário

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico Regulador (Fluxo e NIR) R$ 6.000,00 Cadastro 
Reserva

Visitas à Enfermaria 
(semanal)

Visitas Diárias R$ 6.000,00 Cadastro 
Reserva

Pediatria Plantão de 12 horas
HOSPITAL

Diurno – Dias 
Úteis

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
HOSPITAL

Noturno, Finais 
de Semana 
e Feriados 
Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Visitas à Enfermaria
(semanal)

Visitas Diárias R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de 
Atendimento

Domiciliar

Mensal R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades  

-Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva
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Ginecologia/ Obstetrícia Plantão de 12 horas 
HOSPITAL

Diurno - Dias
Úteis

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas 
HOSPITAL

Noturno, Finais 
de Semana 
e Feriados 
Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Auxílio ao 
Plantão

(Diurno em dias úteis)

Quinzenal R$ 4.750,00 Cadastro 
Reserva

Visitas à Enfermaria
(Semanal)

Visitas Diárias R$ 6.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades  

-Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ortopedia Sobreaviso
(24 horas)

Qualquer dia/ 
horário

R$ 1.400,00 Cadastro 
Reserva

Retorno Profissional 4 h/ semana R$ 3.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Cirurgia Geral Sobreaviso
(24 horas)

Qualquer dia/ 
horário

R$ 1.400,00 Cadastro 
Reserva

Auxilio de Cirurgia Semanal R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Retorno Profissional 4 h/ semana R$ 3.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Neurologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 75,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Neurocirurgia Sobreaviso
(24 horas)

Qualquer dia/ 
horário

R$ 1.400,00 Cadastro 
Reserva

Retorno Profissional 4 h/ semana R$ 3.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 75,00 Cadastro 
Reserva

Angiologia Sobreaviso de 
Especialidade

Semanal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de 
Acompanhamento de 

Lesões

Mensal 
(segunda

a sexta, 6 horas 
por semana)

R$ 2.800,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

                  Urologia Sobreaviso
(24 horas)

Qualquer dia/ 
horário

R$ 1.200,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 
Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 C a d a s t r o 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas 
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Proctologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 100,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 
Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 C a d a s t r o 
Reserva

Otorrinolaringologia Sobreaviso de 
Especialidade

Semanal

(7 dias por 
Semana/ 24 

horas por dia)

R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Cardiologia Risco Cirúrgico 
(No Serviço Hospitalar 

– Pacientes Internados)

Mensal R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Parecer 
(Auxílio Diagnóstico 
e Tratamento – Sob 

Demanda)

Semanal
(segunda a 

sexta)

R$ 2.572,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Dermatologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 C a d a s t r o 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 
Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 C a d a s t r o 
Reserva

Nefrologia Sobreaviso de 
Especialidade

Semanal
(7 dias por 

semana/ 24 
horas por dia)

R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 C a d a s t r o 
Reserva

Endocrinologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades –

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Pneumologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 C a d a s t r o 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 
Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 C a d a s t r o 
Reserva

Infectologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 C a d a s t r o 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – 
Consultas SAE 

(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

CCIH R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Psiquiatria Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 100,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 
Consultas

30 horas/ 
Semanais

R$ 16.500,00 C a d a s t r o 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 
Consultas

20 horas/ 
semanais

R$ 11.000,00 C a d a s t r o 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 100,00 Cadastro 
Reserva

Visita Leitos 
Psiquiátricos 

(20 horas semanais)

Visitas Diárias -
Dias Úteis

R$ 11.000,00 Cadastro 
Reserva

Oncologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades – 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Hematologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 C a d a s t r o 
Reserva

Parecer  C o n f o r m e 
Demanda

R$ 120,00 C a d a s t r o 
Reserva
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Intensivista Serviço Médico de UTI
(Horizontal)

Mensal R$ 18.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico Regulador e 
Auditor

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 8.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico - ESF Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 11.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico - UBS Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.500,00 Cadastro 
Reserva

Médico
Atenção Domiciliar

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 11.000,00 Cadastro 
Reserva

Serviço  - 20 horas/
semanais

Mensal R$ 5.500,00 Cadastro 
Reserva

Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem

Sobreaviso (24 horas) Qualquer dia/ 
horário

R$ 571,42 Cadastro 
Reserva

Execução de exames 
complementares de 
imagem na Urgência

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 C a d a s t r o 
Reserva

Responsabilidade 
Técnica Especialidades 
Médicas e áreas afins

Por serviço Mensal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

Enfermeiro - ESF Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro - UBS Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.825,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro - Emergência Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro - UBS Serviço -  20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.550,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro –        
Atenção Domiciliar

Serviço - 40 horas/
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro –
(Complexo Regulador e 

Núcleo de Gestão)

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Plantão 12 horas 12 horas Qualquer dia/ 
horário

R$ 420,00 Cadastro 
Reserva

SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA

Centro de 
Especialidades
Odontológicas

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.300,00 Cadastro 
Reserva

Odontólogo – ESF Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.400,00 C a d a s t r o 
Reserva

Odontólogo – UBS Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.050,00 C a d a s t r o 
Reserva

Odontólogo – UBS Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.700,00 C a d a s t r o 
Reserva

Odontólogo –
Complexo Regulador

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.500,00 C a d a s t r o 
Reserva

Serviço de Cirurgia
Buco-Maxilo-Facial

Sobreaviso Semanal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Auxilio Cirurgia Tabela SUS/ 
Escala

Tabela SUS Cadastro 
Reserva

PROFISSÕES AFINS À SAÚDE

Equipe Multiprofissional 
(exceto Assistente 

Social, Fisioterapeuta e 
Terapeuta Ocupacional) 

RAS

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Equipe Multiprofissional 
(exceto Assistente 

Social)

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.188,00 Cadastro 
Reserva

Equipe Multiprofissional 
(exceto Assistente 

Social) RAS

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.125,00 Cadastro 
Reserva

Equipe Multiprofissional 
(exceto Assistente 

Social) RUE

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Assistente Social Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Serviço do Complexo 
Regulador

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atenção
Domiciliar – SAD 

multiprofissional (exceto 
Assistente Social)

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atenção
Domiciliar – SAD 

multiprofissional (exceto 
Assistente Social)

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.188,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atenção
Domiciliar – SAD 

multiprofissional (exceto 
Assistente Social)

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.125,00 Cadastro 
Reserva

Atenção Domiciliar –
Fisioterapia

Serviço - 2 horas/ dia Horário Não 
Comercial

R$ 212,00 Cadastro 
Reserva

Sobreaviso de
Farmacêutico, 
Nutricionista e

Biomédico

Sobreaviso Semanal R$ 682,00 Cadastro 
Reserva

Plantão - Qualquer
Profissional de Nível

Superior

Serviço - 12 horas Qualquer dia/ 
horário

R$ 420,00 Cadastro 
reserva

Sobreaviso de 
Transfusionista

Sobreaviso Quinzenal R$ 777,41 C a d a s t r o 
Reserva

SAMU

Motorista Serviço - 12 horas Qualquer dia/ 
horário

R$ 225,00 Cadastro 
Reserva

Deslocamento Diárias Cadastro 
Reserva

Coordenador dos 
Motoristas

Mensal R$ 800,00 Cadastro 
Reserva

Bombeiro Serviço - 12 horas Qualquer dia/ 
horário

R$ 225,00 Cadastro 
Reserva

Deslocamento Diárias Cadastro 
Reserva

Coordenador dos
Bombeiro

Mensal R$ 800,00 Cadastro 
Reserva

 2.   Tabela de Função, Requisitos e Atribuições

FUNÇÃO REQUISITOS ATR IBUIÇÕES GENERICAS CARGA
HORÁRIA SEMANAL

REMUNERAÇÂO
ESTIMADA                   
BRUTA (R$)

Assistente Social Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Assistência Social fornecido  
por   instituição de ensino 
superior reconhecida  pelo 

Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 

Estado de Goiás.

- Identificar e conhecer a realidade em que 
vai atuar; organizar a comunidade visando 

assegurar a sua participação; orientar trabalhos 
relacionados a seus aspectos sociais, no 

âmbito das atividades previstas no Centro de 
Reabilitação e outras   atividades   a critério 

da chefia  imediata  e da Secretaria Municipal 
de Saúde.

30 HORAS
PLANTÃO
12 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 420,00

Auxiliar de 
Saúde

Bucal - ASB

Diploma, devidamente 
registrado, de  conclusão 
de  Curso  de  Auxiliar  de 

Saúde Bucal (ASB) fornecido  
por   instituição de 

reconhecida pelo Ministério 
da Educação, registro no 
respectivo Conselho   do   

Estado   de
Goiás.

 - Executar atividades auxiliares em saúde bucal 
sob   orientação e supervisão do Cirurgião 

Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal.

40 HORAS
20% de

Insalubridade
Desempenho de 

Qualidade
(até 47 %)

_______________

40 HORAS (HORÁRIO 
ESTENDIDO)  

*Insalubridade 20 %
*Incentivo de 

Qualidade até 47 %

R$ 1.045,00
R$ 209,00

Até R$ 491,15

_____________

R$ 1.149,50
R$ 229,90
R$ 540,26

Biomédico Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Biomedicina fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 

Estado de Goiás.

- Atuar em equipes de saúde, em nível 
tecnológico, nas atividades complementares de 
diagnósticos; interpretar e desenvolver exames 

laboratoriais clínicos e análises ambientais, 
bem como planejá-los e gerenciá-los;   exercer   

assessoramento ou responsabilidade técnica no 
âmbito de sua competência;

- Realizar coletas e análises de amostras 
biológicas,  exames  de citologia esfoliativa, 

análises físico- químicas e microbiológicas para 
o meio ambiente, análises de alimentos, análise 

de água e efluentes; 
- Produzir e analisar bioderivados; vistoriar, 

periciar, avaliar e elaborar laudos ou pareceres 
relativos ao âmbito de sua competência; 
preparar amostras;  atuar  em  banco  de 

sangue; realizar exames por imagem e 
procedimentos de radioterapia;

-Produzir vacinas, biofármaco e reagentes; 
efetuar circulação extracorpórea assistida;
- Realizar atividades e exames dentro de 

padrões de qualidade e normas de segurança; 
Comunicar-se com pacientes, equipes de 

saúde e comunidade; participar de equipes 
multidisciplinares; planejar e elaborar 

programas de controle ambiental no âmbito 
de sua competência; executar tarefas afins, 

inclusive as editadas no respectivo regulamento 
da profissão.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

PLANTÃO 12 HORAS
SOBREAVISO

SEMANAL
Sobreaviso

Transfusionista
PLANTÃO
06 HORAS

*Surtos de Dengue 
(somente quando 

necessário/sazonal)

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 420,00
R$ 682,00
R$ 777,41
R$ 145,33
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Educador Físico Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão 

de Curso de graduação de 
nível superior em Educação 

Física, bacharelado 
fornecido por instituição 

de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 

da Educação, registro 
no respectivo Conselho 

Regional do Estado 
de Goiás.

- Participar de reuniões com profissionais  das 
ESF, para levantamento das reais necessidades 

da população adstrita;
- Planejar ações e desenvolver educação 

permanente;
- Acolher os usuários e humanizar a atenção;
- Trabalhar de forma integrada com as ESF;

- Realizar visitas      domiciliares necessárias;
- Desenvolver ações intersetoriais;
- Desenvolver ações intersetoriais;

- Participar dos Conselhos Locais de Saúde;
- Realizar avaliação em conjunto com as ESF 
e Conselho Local de Saúde do impacto das 

ações implementadas através de indicadores 
pré- estabelecidos;

- Formar grupos de atividade física com crianças 
com sobrepeso e obesidade utilizando os 

espaços públicos já existentes;
- Formar     grupos     de     ginástica, caminhada, 

Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e idosos 
utilizando os espaços públicos já existentes;

  - Acompanhar usuários da ATI;
- Formar grupos de dança, luta e capoeira com  
adolescentes  utilizando os espaços  públicos 

já existentes;
- Avaliar e acompanhar os casos encaminhados 

pelas ESF;
- Oferecer orientações que promovam o auto 
cuidado e a prevenção de riscos em todas as 

suas ações;
- Mobilizar a comunidade para participar da 
comemoração do dia mundial da atividade 

física;
- Integrar-se na rede de serviços oferecidos, 
realizando  referência  e contra  referência,  

seguindo  fluxo pré- estabelecido, mantendo 
vínculo com os pacientes encaminhados.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

Enfermeiro Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Enfermagem       fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 

registro no Conselho 
Regional de Enfermagem do 

Estado de Goiás.

- Coordenar, supervisionar e prestar 
atendimento de Enfermagem no âmbito das 
Unidades de Saúde Descentralizadas (CAPS, 

Centro de Reabilitação, CTA, ESF, atenção 
hospitalar e outros), previstos em normatização 
própria do programa e no código de ética e /ou 
outra regulamentação pertinente à atividade do 

Enfermeiro, e outras definidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

40 HORAS
40 HORAS (horário 

estendido)
30 HORAS 
20 HORAS
30 HORAS

(Emergência)
PLANTÃO
12 HORAS

R$ 5.100,00
R$ 5.610,00
R$ 3.825,00
R$ 2.550,00
R$ 5.100,00
R$ 420,00

Farmacêutico Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível  superior  em 

Farmácia fornecido por 
instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 

Estado de Goiás.

-  Exercer  atividades  de chefia, supervisão, 
coordenação  da  Farmácia das Unidades 
de Saúde (CAPS, CTA, UBS, UPA,  atenção  

hospitalar  e outros);
- Preparar relatórios de estoques, armazenagem, 

relação de compras, participar de comissões 
e grupos de trabalho visando à elaboração de 

protocolos terapêuticos; e outras e demais 
atividades pertinentes ao cargo.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

SOBREAVISO SEMANAL

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

R$ 682,00

Fisioterapeuta Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Fisioterapia  fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 

Estado de Goiás.

- Executar ações especializadas em fisioterapia 
referente aos trabalhos relativos à utilização de 

métodos e técnicas fisioterápicos, terapêuticos e 
recreacionais, para a reabilitação física e mental, 

visando à recuperação do paciente;
- Atuar     em     parceria     com     os 

profissionais das Equipes Saúde da Família – ESF, 
atuando diretamente no apoio às equipes e 
na unidade na qual o NASF está cadastrado; 
em unidade hospitalar e outras, bem como 

demais atividades inerentes à especialidade sob 
orientação da Chefia imediata ou da Secretaria 

Municipal de Saúde.

30 HORAS
20 HORAS
PLANTÃO
06 HORAS
PLANTÃO
12 HORAS

Atenção Domiciliar
2 HORAS/ DIA

R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 210,00
R$ 420,00
R$ 212,00

Fonoaudiólogo Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Fonoaudiologia fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 

Estado de Goiás.

- Participar de reuniões com profissionais das 
ESF, para levantamento das reais necessidades 

da população adstrita;
- Planejar ações e desenvolver educação 

permanente;
- Acolher os usuários e humanizar a atenção;
- Trabalhar de forma integrada com as ESF;
- Realizar visitas domiciliares necessárias;

- Desenvolver ações intersetoriais;
- Participar dos Conselhos Locais  de Saúde;
- Realizar avaliação em conjunto com as ESF 
e Conselho Local de Saúde do impacto das 

ações implementadas através de indicadores 
pré- estabelecidos;

- Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala 
e da linguagem em adultos e crianças como 
forma  preventiva  e,  se necessário realizar 

reabilitação;
- Realizar triagem auditiva em escolas e creches, 

bem como em indivíduos com suspeita ou de 
risco à perda auditiva;

- Desenvolver      ações      coletivas preventivas 
através de palestras abordando situações ou 
patologias que interfiram na fala, linguagem, 

voz, audição, deglutição,   aprendizagem, etc.;
- Integrar-se na rede de serviços oferecidos, 
realizando  referência  e contra  referência,  

seguindo  fluxo pré- estabelecido, mantendo 
vínculo com os pacientes encaminhados;

- Realizar visitas domiciliares em conjunto com 
as ESF dependendo das necessidades;

- Integrar setor de controle e avaliação.

Atenção Domiciliar
2 HORAS/ DIA

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

R$ 212,00
R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

Médico 
Ambulatório 

Especialidades

Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível  superior  em 

Medicina fornecido por 
instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 

registro no Conselho 
Regional  de Medicina  
do Estado de Goiás e 

possuir certificados na 
respectiva especialidade; 

Residência Médica ou 
Título de Especialista 

ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério 

da Educação.

- Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico nos ambulatórios de 

especialidades, enos setores     administrativo-
especializados da secretaria municipal de 

saúde, participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de protocolos 

ou procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional.

08 HORAS
10 HORAS
20 HORAS

R$ 3.200,00
R$ 4.000,00
R$ 8.000,00

Médico 
RAPS (Rede 
de Atenção 

Psicossocial)

Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível  superior  em 

Medicina fornecido por 
instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 

registro no Conselho 
Regional  de Medicina  
do Estado de Goiás e 

possuir certificados na 
respectiva especialidade; 

Residência Médica ou 
Título de Especialista 

ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério 

da Educação.

- Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 

de  ética   como   médico   nos pontos da RAPS 
(Rede de Atenção Psicossocial) e nos setores 

administrativos correspondentes, participar de 
comissões e grupos de trabalhos destinados à 
elaboração de protocolos ou procedimentos 

padrão da assistência multiprofissional.

10 HORAS
20 HORAS
30 HORAS

R$ 5.500,00
R$ 11.000,00
R$ 16.500,00

Médico 
Estratégia de 

Saúde da Família 
e Unidade Básica 

de Saúde

Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível  superior  em 

Medicina fornecido por 
instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 

registro no Conselho 
Regional  de Medicina  
do Estado de Goiás e 

possuir certificados na 
especialidade devidamente 

registrados nos órgãos 
competentes.

- Realizar consultas  clínicas aos usuários de 
sua área adstrita;

- Participar das atividades de grupos de controle 
de patologias como hipertensos, diabéticos, de  

saúde mental, e outros;
- Executar ações de assistência integral em todas 
as fases do ciclo de vida: criança,  adolescente,  

mulher,  adulto e idoso;
- Realizar consultas e procedimentos na Unidade 
de Saúde da Família- USF e, quando necessário, 

no domicílio;
- Realizar atividades clínicas correspondentes às 

áreas prioritárias na intervenção  na  Atenção  
Básica, definidas na Norma Operacional da 

Assistência à Saúde - NOAS 2001;
- Realizar busca ativa das doenças infecto-

contagiosas;
- Aliar a atuação clínica a pratica da saúde 

coletiva;
- Realizar primeiros cuidados nas urgências e 

emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada, acionando 

o serviço destinado para este fim;
- Garantir acesso a continuidade do tratamento 

dentro de um sistema de referência e  
contra-referência  para  os casos de maior 

complexidade ou que necessitem de internação 
hospitalar;

- Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
- Promover a imunização de rotina, das crianças 

e  gestantes  encaminhando-as ao serviço 
de referência;

- Verificar e atestar óbito;
- Emitir laudos, pareceres e atestados sobre 

assuntos de sua competência;
- Supervisionar os eventuais componentes 
da família em tratamento domiciliar e dos 
pacientes com tuberculose, hanseníase, 

hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas;
- Acompanhar  o  crescimento    e 

desenvolvimento   das   crianças   de   0 (zero) 
a 5 (cinco) anos, especialmente crianças 

menores de 01 (um) ano, consideradas em 
situação de risco;

- Identificar  e  encaminhar  gestantes para 
o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde 

da Família;
- Realizar ações educativas para prevenção 

do câncer cérvico-uterino e de  mama  
encaminhando  as  mulheres em idade fértil 
para a realização de exames periódicos nas 

unidades de referência;
- Outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com prioridades locais durante o 

desenvolvimento do Programa.

40 HORAS
40 HORAS (HORÁRIO 

ESTENDIDO)
30 HORAS
20 HORAS

40 HORAS
40 HORAS (HORÁRIO 

ESTENDIDO)
30 HORAS
20 HORAS

Motorista de 
Ambulância do 

SAMU

Carteira  de   Habilitação: 
Categoria D, com no 
mínimo 12 meses de 

habilitação;
Certificado do Curso 
para Capacitação   de 

Condutores   de   Veículos 
de Emergência.  (Art. 

145 – CTB.    Resolução   do 
CONTRAN                   N° 

168/2004.);
Certificado dos Cursos de 
BLS (Basic Life Suport) /

Suporte Básico de Vida e
APH  (Atendimento   Pré- 
hospitalar), de no mínimo 

20 horas, realizado por 
Instituição     de     Ensino 
reconhecida pelo MEC;

- Conduzir veículo terrestre de urgência 
destinado ao atendimento  e transporte de 

pacientes;
- Conduzir os veículos de emergências 
dentro das normas e leis previstas pelo   
Código   Nacional   de   Trânsito vigente, 

elencaremos a seguir as mais apontadas  pelos  
órgãos  fiscalizadores que não estão sendo 

atendidas em
sua totalidade;

- Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) 
com a central de regulação médica e seguir suas 

orientações; observando as normas e leis de 
Código Nacional de Trânsito.

Conhecer integralmente  o veículo e realizar 
manutenção básica do mesmo; Conhecer   a   
malha   viária   local   e estabelecimentos de 

saúde integrados a rede saúde;
- Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos 

de suporte à vida;
- Auxiliar a equipe nas imobilizações e 

transporte de vítimas;
- Realizar   medidas   de   reanimação 

cardiorrespiratória básica;
- Identificar todos os tipos de equipamentos e 
materiais existentes nos veículos  de socorro 

e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe 
de saúde.

PLANTÃO
12 HORAS R$ 225,00

Nutricionista Diploma,       devidamente
registrado,   de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Nutrição fornecido  por   
instituição de ensino 

superior reconhecida  pelo 
Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 

Estado de Goiás.

-  Desenvolver   ações   de  nutrição   e dietética 
junto às pacientes submetido a tratamento   
de   patologias,   acolhidos pelo Centro de 

Reabilitação e outras;
- Atuar     em     parceria     com     os 

profissionais das Equipes Saúde da Família – ESF, 
atuando diretamente no apoio às equipes e 

na unidade na qual o NASF está cadastrado; e 
demais atividades previstas para a atividade 

profissional de Nutricionista.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

SOBREAVISO SEMANAL

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 682,00
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Odontólogo Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Odontologia fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 

registro no Conselho 
Regional  de  Odontologia 

do Estado de Goiás.

-Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 

de ética como odontólogo em atividades de 
promoção, prevenção e recuperação em saúde 

bucal no âmbito da ESF, ambulatórios de 
especialidades, atenção hospitalar e nos setores     

administrativo-especializados da secretaria 
municipal de saúde, participar de comissões e 
grupos de trabalhos destinados à elaboração 
de protocolos ou procedimentos padrão da 

assistência multiprofissional.

20 HORAS - (CEO)
20 HORAS - (UBS)
30 HORAS - (UBS)
40 HORAS - (ESF)

40 HORAS (HORÁRIO 
ESTENDIDO)

Rotina Departamento 
De Regulação, 

Controle, Avaliação E 
Auditoria Em Saúde. 

(30 – HORAS)
Sobreaviso

(Rotina Cirurgia Buço – 
Maxilo - Facial)

Parecer Solicitado e
Emitido

R$ 3.300,00
R$ 2.700,00
R$ 4.050,00
R$ 5.400,00
R$ 5.940,00
R$ 4.500,00
R$ 3.572,00
(semanal)
R$ 75,00

Psicólogo Diploma, devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de graduação 
de nível superior em 

Psicologia fornecido por 
instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 

Estado de Goiás.

- Realizar       avaliação       psicológica, 
psicoterapia individual e em grupo, 

atendimento psicológico individualizado 
ao paciente e ao familiar, orientação e 

acompanhamento psicológico ao paciente e 
familiar no consultório; orientar e encaminhar 
pacientes externo;  atuar  em  parceria com os 
profissionais das Equipes de Saúde, da atuando 

diretamente na unidade na estiver lotado.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

Técnico de
Enfermagem

Diploma,       devidamente 
registrado, de   conclusão 

de Curso de Auxiliar ou 
Técnico em Enfermagem 

fornecida   por   instituição 
de  ensino  reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação, registro no 
Conselho Regional de 

Enfermagem do Estado 
Goiás.

-Executar ações relacionadas às atividades de 
enfermagem de nível técnico previstos nas 
unidades de Saúde Descentralizadas (CAPS, 
Centro de Reabilitação, CTA,  ESF,  Hospital, 

SAMU e outros).

40 HORAS
Insalubridade

20 %
Incentivo de

Qualidade até
47 %

_______________

40 HORAS (HORÁRIO 
ESTENDIDO)

Insalubridade
20 %

Incentivo de
Qualidade até

47 %

R$ 1.045,00
R$ 209,00

Até R$ 491,15
_______________

R$ 1.149,50
R$ 229,90
R$ 540,26

Técnico de
Radiologia

Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão 
de Curso de Técnico de 

Radiologia fornecido por 
instituição de reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação, registro no 

respectivo Conselho do 
Estado.

-Realizar atividades de nível médio, em 
regime de plantão envolvendo as atividades 
de conduzir, posicionar e aplicar os fatores 
radiográficos para a realização de exames 

radiológicos simples e contrastados; realizar 
exames de tomografia.

12 HORAS R$ 1.151,94
+ Insalubridade: 40 % 

(R$399,20)
+

Periculosidade: 
30 % (R$ 345,58)

Terapeuta
Ocupacional

Diploma,       devidamente 
registrado,   de   conclusão 
de Curso de graduação de 
nível superior em Terapia 

Ocupacional fornecido 
por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
registro no respectivo 
Conselho Regional do 

Estado de Goiás.

-Executar ações próprias da atividade 
profissional do Terapeuta Ocupacional previstas 

nos regulamentos e diretrizes do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS I), bem como outras 

atividades inerentes à especialidade e outras 
sob orientação da Chefia imediata ou Secretaria 

Municipal de Saúde.

30 HORAS
20 HORAS

R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

_____________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 
001/2019

O MUNICÍPIO DE JATAÍ, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Riachuelo, nº 
2762, Vila Fátima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49, 
neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Luiz 
Carlos Bandeira Santos Júnior, brasileiro, casado, portador do CPF 
sob n.º 998.038.287-20 e RG
697.417 – SGPC/ES, residente e domiciliado em Jataí - GO, nomeado 
Secretário Municipal de Saúde através da
Portaria SGP 007/2019 e Gestor do FMS através do Decreto 
3249/2019, torna público que, em cumprimento aos preceitos 
contidos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decisão/
TCU nº 656/1995  –  Plenário,  de 06/12/1995, Instrução Normativa 
n.º 01/2017-TCM/GO e as Portarias Conjunta SVS/MS nº 01/2013, 
e Portarias de consolidação GM/MS nº 1/2017, 2/2017, 3/2017, 
4 /2017, e 6/2017, todas do Ministério da Saúde, que estará 
recebendo, em sua sede, no horário de expediente a partir do dia 
26/12/2019, os procedimentos para cadastramento para efeitos de 
credenciamento de pessoa físicas ou jurídicas que atuarão junto à 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas de Saúde, a partir de 
01/01/2020: médicos e  outros  profissionais na  área de saúde 
conforme necessidade  da Secretaria Municipal de Saúde, em 
conformidade com as normas estabelecidas no presente Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital destina-se cadastrar pessoas Físicas e 

Jurídicas para posterior credenciamento, mediante documentação 
e pedido de inscrição para prestação de serviços especializados na 
área da saúde aos usuários do Sistema SUS do Município de Jataí, 
para fins de atendimento a nível ambulatorial em consultas, em 
conformidade com a  Decisão/TCU  nº  656/1995  – Plenário, de 
06/12/1995, a Instrução Normativa n.º 01/2017 e decisão plenária 
n.º 24 de 01 de novembro de 2000, exarada pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios, com disponibilidades técnica conforme segue:
1.1.1. Auxiliar de Higiene Bucal, Biólogo, Biomédico, Bioquímico, 
Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médicos com ou sem Especialidades, Motoristas 
Para Ambulância SAMU, Nutricionistas, Profissional de Saúde  
de Nível Médio, Profissional de Educação Física, Psicólogos, 
Químico, Socorrista Habilitado, Técnico em Citologia, Técnico em 
Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia, 
Hospitais, Clínicas, Empresas Individuais, Entidades Filantrópicas 
com ou sem Fins Lucrativos e Empresas Privadas Prestadoras de 
Serviços de Saúde;
1.1.2. Todos os profissionais deverão estar inscritos nos Conselhos 
de fiscalização de Classe do Estado de Goiás, até o ato da assinatura 
do contrato, sendo que os profissionais inscritos em outros Estados 
da Federação terão o prazo improrrogável de 10 (dez) dias corridos 
para apresentar a documentação, sob pena de não contratação;
1.1.3. No Credenciamento de Pessoa Jurídica deverá ser informado 
quem irá representa-la.
1.1.4. A carga horária e valores a serem pagos serão os valores 
constantes do anexo IV, devidamente aprovados
pelo Conselho Municipal de Saúde,  podendo os referidos valores 
sofrerem alteração durante a execução do contrato, mediante a 
edição de Termo Aditivo;
1.1.5. O número de vagas para cada área será limitado pela 
demanda dos serviços de saúde do Município, podendo todos os 
interessados realizarem inscrição durante todo o ano de 2020.
1.1.6. O presente credenciamento proposto tem por objetivo a 
complementação de serviços públicos de saúde à população, não 
se destinando à substituição do quadro de pessoal próprio, mas 
à complementação dos serviços prestados diretamente, visando o 
atendimento de necessidades imediatas do FMS. (IN nº 0007/2016 
do TCM/GO, art. 2º e § 3º art. 3º). 

2. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste procedimento todos os interessados 
(pessoa física e pessoa jurídica) que preencham as condições 
mínimas exigidas neste edital, no prazo de vigência do presente 
certame. 
2.2. Os servidores concursados do Município, não poderão 
credenciar como pessoa jurídica no presente certame, em vista da 
vedação legal para cumulação de cargos prevista da Constituição 
Federal.
2.3. Admite-se o credenciamento de cooperativas de trabalho, 
observados os princípios do cooperativismo e a legislação 
pertinente, quando o serviço não demandar relação de 
subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a 
Administração e os cooperados, vedados o credenciamento de 
cooperativa multiprofissional e o credenciamento para interposição 
de mão-de-obra subordinada também por meio de associações e 
demais organizações privadas. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 
5º).  
2.3.1. Somente poderão ser credenciadas as cooperativas cujos 
estatutos e objetivos sociais estejam de acordo com o objeto 
contratado. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 5º, § 1º).
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os critérios utilizados para habilitação são facultados a todo 
profissional que preencher os requisitos fixados pela Administração, 
no item 5 e 6 deste Edital. Serão contratados os profissionais 
já credenciados em anos anteriores, novos profissionais e os 
concursados que terá o credenciamento como complementação.  
Os profissionais que não apresentarem a documentação solicitada 
em tempo hábil para assinatura do contrato será considerado 
inabilitado; 
3.2. É facultado a todo profissional que preencher os requisitos 
mínimos fixados pela Administração, requerer seu credenciamento, 
o que significa sua administração a um cadastro de profissionais da 
área que ficará a disposição dos beneficiários;
3.3. O credenciamento será feito a todas as pessoas independentes 
do número de vagas oferecidas, cabendo ao
Poder Público credenciante o encaminhamento dos beneficiários, 
conforme a necessidade e conveniência;
3.4. A inscrição no credenciamento não garante a contratação do 
interessado pela Prefeitura.
3.5 Poderão ser credenciadas cooperativas de trabalho, desde que 
compostas exclusivamente por médicos ou profissionais de mesma 
especialidade e o serviço seja prestado exclusiva e diretamente 
pelos cooperados. (IN nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 5º, § 2º).

4. PROCEDIMENTOS, TAREFAS E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

4.1.  Os atendimentos e serviços prestados serão demonstrados 
mensalmente, através de faturas de serviços expedidos pelos 
credenciados ou comprovação do cumprimento da jornada mínima 
pactuada em quantidade de horas do profissional, com visto da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.2. Considerando que a vigência da Lei Municipal nº 3.736/2017 
(que autoriza o Município a celebrar Contrato
Organizativo com da Ação Pública Ensino-Saúde - COAPES);
4.2.1 Considerando que no COAPES com as Instituições de Ensino 
Superior junto ao Município de Jataí/ Secretaria de Saúde agregará 
responsabilidades no sentido de ofertar suas unidades de saúde 
para servirem como cenário de prática aos alunos dos cursos 
relacionados a área da saúde;
4.2.3. Considerando que as Unidade de Saúde são estabelecimentos 
destinados a prestar ações e serviços, assim como cenário de 
prática para integração ensino – serviço - comunidade, sendo 
elas todas pertencentes as redes de saúde: Unidades Básicas 
de Saúde, Hospital das Clínicas, Saúde Bucal, Assistência 
Farmacêutica, Núcleo de Apoio a Família, Policlínicas, Serviço de 
Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Unidades Especializadas, Rede de 
Atenção Psicossocial, Centro de Reabilitação, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), dentre outras;
4.2.4. O objeto do Credenciamento/Contrato inclui além da 
prestação ações e serviços profissionais em sua área de atuação e 
contratação, a participação na integração ensino-serviço exercendo 
as atividades de: colaborar, esclarecer dúvidas, orientar, auxiliar 
e ensinar os alunos dos cursos da área da saúde quando eles 
estiverem na unidade municipal de saúde utilizado como cenário 
de ensino-prática. 
 
5. CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA
5.1. O requerimento de inscrição dos interessados, dirigido à 
Secretaria Municipal de Saúde, deve estar acompanhado dos 
seguintes documentos:

I. Documentos pessoais (RG e CPF);
II. Comprovante de inscrição no Conselho ou Órgão equivalente;
III. Certificado de Conclusão do Curso para área requerida;
IV. Currículo Vitae;
V. Diploma da especialidade pretendida;
VI. Certidão de adimplência, comprovante de quitação junto ao 
Conselho Profissional respectivo;
VII. Comprovante de Inscrição junto ao INSS ou apresentação de 
cópia do PIS OU PASEP;
VIII. Declaração que exerce ou não função pública ou de cumulação 
de cargos;
IX. Certidão de regularidade com o Município, Estado e União;
X. Comprovante de endereço atualizado.

6. CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA

6.1 As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos:
6.1.1.  Será permitida a participação de capital estrangeiro em 
pessoas jurídicas prestadoras do serviço complementar de saúde 
junto ao Sistema SUS, conforme estabelecida pelo artigo 23 da lei 
nº 8.080/93 e artigo
142 da lei nº 13.097/2015;
6.1.2.  O requerimento de inscrição dos interessados, dirigido 
à Secretaria Municipal de Saúde deve estar acompanhado dos 
seguintes documentos:
I. CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, com situação 
ativa, da empresa prestadora de serviços de saúde;
II. Documentos hábeis a comprovar a regularidade da empresa 
prestadora, quanto a sua constituição e seu representante legal, 
validade, certidões competentes, entre outros;
III. Carteira de identidade profissional, devidamente registrada no 
Conselho Regional de sua categoria, dos
profissionais pertencentes ao quadro da empresa prestadora;
IV. Diploma da Conclusão de seu respectivo curso superior e/ ou 
da especialidade dos profissionais pertencentes ao quadro da 
empresa prestadora;
V. Cópia autenticada dos títulos obtidos em virtude de tese de 
docência, experiência na especialização, residência médica (se for 
o caso), aprovação em concurso, trabalho publicado, certificados 
de participação em congressos e/ou cursos e estágio acadêmico 
dos profissionais pertencentes ao quadro da empresa prestadora;
VI. Cópia de carteira de entidade de classe dos profissionais 
pertencentes ao quadro da empresa prestadora;
VII. Currículo Vitae;
VIII. Comprovante de endereço (atualizado) da empresa prestadora;
IX. Certidão Negativa de Débitos Municipais (da sede da empresa 
prestadora);
X. Certidão Negativa de Débito da empresa prestadora junto ao 
INSS, Justiça do Trabalho (TST), com Receita
Federal e Estadual.
XI. Certidão de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área 
de Saúde (CEBAS-MS) (se for o caso)
XII. Inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM)
XIII. Alvará de Funcionamento Atualizado. (exceto empresa 
individual)
XIV. Alvará de Vigilância Sanitária. (exceto empresa individual)
XV. Declaração do nome do responsável técnico pela empresa
XVI. Declaração dos serviços e profissionais oferecidos, com 
documentação dos mesmos conforme o ITEM 5.1.
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XVII. Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
(CNES);
XVIII. Declaração de que o dirigente ou administrador não possua 
cargo dentro do Sistema de Saúde (SUS);
XIX. Cópia autenticada do contrato social, ata da reunião ou 
assembleia que o aprovou. 

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços a serem prestados serão na sede do Município de 
Jataí e seus distritos especificamente junto a Secretaria Municipal 
de Saúde e demais órgãos da Administração municipal que 
integram o sistema único de saúde, inclusive no Centro de Saúde, 
junto à população do Município; 
7.2. A execução dos serviços será em conformidade com os 
programas de saúde, através de procedimentos específicos 
ou mediante a prestação de hora do profissional envolvido, 
observando a jornada mínima fixada no instrumento contratual, 
não superior à carga horária estipulada pela legislação trabalhista 
acerca dos funcionários atuantes na área da saúde. 
7.3. Os prestadores de serviços pela natureza contratual do vínculo, 
não farão jus ao recebimento de nenhuma verba indenizatória, 
bem como férias ou adicionais de insalubridade, e outros conforme 
determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCM/GO AC-CON N.º 00016/2015 – TCMGO – PLENO).
7.4. Os credenciados que forem remunerados por produção, no 
caso de absenteísmo, mesmo com justificativa adequada, não 
terão a produção no dia computada para pagamento. Em tais casos, 
deverá haver reposição para não haver prejuízos aos pacientes.
7.5. Nas ocasiões extraordinárias em que houver ações e serviços 
de saúde em feriados e finais de semanas, os credenciados serão 
convocados e compensados em forma de banco de horas por 
acordo individual escrito, no prazo de 6 meses, com dias e horários 
acordados com o superior hierárquico imediato em conformidade 
com o disposto no art. 59 da CLT (Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de 
maio de 1943). 

8. DA REMUNERAÇÃO

8.1. A remuneração dos serviços prestados pelos credenciados 
será mensal, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura 
devidamente acompanhada das respectivas autorizações de 
procedimentos emitidas pelo Município através da Secretaria 
Municipal de Saúde;
8.2. A Administração Municipal, oportunamente pagará aos 
credenciados (pessoa física ou jurídica) da área de saúde as 
faturas emitidas e validadas pela Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme valores constantes da tabela de honorários de consultas 
e/ou procedimentos SUS, e constantes do anexo IV pelos serviços 
efetivamente prestados e comprovados através do quadro de 
frequência, das planilhas de produções de serviços, escalas de 
plantões, autorizações de internações hospitalares, autorizações 
para exames complementares auditados e outros;
8.3. Ressalte-se que o Credenciante também depende de repasses 
oriundos de verbas dos governos estadual e federal.
8.4. É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela adotada, ou do cometimento a terceiros (associação de 
servidores, p. ex) da atribuição de proceder ao credenciamento e/
ou intermediação do pagamento dos serviços prestados;
8.5. Aos credenciados fica proibido exigir que o usuário assine 
fatura ou guia de atendimento em branco;
8.6. Para entidades Conveniadas, prestadoras de serviços com ou 

sem fins lucrativos, e empresas privadas que terão seus serviços 
adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde, serão pagos pelos serviços efetivamente prestados, os 
valores unitários de cada procedimento, conforme tabela do SIA 
e SIH/SUS em vigor editada pelo Ministério da Saúde mediante 
faturas, relatórios e documentos comprobatórios para análise e 
avaliação da Secretaria Municipal de Saúde.

9. DOS ENCAMINHAMENTOS DOS SERVIÇOS

9.1.  A regulação de acesso à assistência no Município, será feita 
através do software disponibilizado pelo Ministério da Saúde, 
SISREG ou outros que vierem a complementar ou substituir 
o sistema, devendo os credenciados acatarem protocolos de 
regulação, diretrizes operacionais ou outros instrumentos vigentes.

10. DO PRAZO DE VALIDADE DO CREDENCIAMENTO

10.1. O credenciamento do proponente será julgado para cada 
área ou especialidade disposta neste Edital e terá validade de 
01 (um) ano, contados a partir da publicação do deferimento do 
pedido, podendo ser prorrogado mediante justificativa expressa 
de conveniência e oportunidade da Administração, desde que 
verificadas as condições nele explicitadas;
10.1.1. A análise das propostas terá início no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis após seu recebimento;
10.1.2. O credenciamento não implica na obrigação de contratar 
por parte do Município;
10.1.3. Havendo interesse do Município na contratação de serviços 
de atendimento para determinada área ou especialidade, serão 
celebrados os ajustes, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, com todos os proponentes já credenciados para a área ou 
especialidade pretendida.

11.        DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. As despesas resultantes deste procedimento correrão às 
contas do orçamento geral do Município e com recursos advindos 
de programas e convênios do Governo Federal e Estadual.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O profissional que, depois de credenciado não cumprir com 
as obrigações correspondentes ao atendimento aos beneficiários, 
ficará sujeito às penalidades, previstas nos artigos 86 e 87 e seus 
parágrafos, da Lei nº. 8.666/93, abaixo: 
a) Notificação;
b) Advertência;
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor da obrigação, nos casos 
de se negarem a cumprir com as obrigações assumidas expressa 
ou tacitamente, valor este atualizado até a data da sua liquidação 
através do mesmo índice de correção monetária utilizado para os 
serviços públicos municipais;
d) Cancelamento do credenciamento junto ao Cadastro de 
Profissionais de Saúde da Administração Municipal o tornará 
impedido durante 05 (cinco) anos de participar de novos 
chamamentos ou a sua contratação pelo poder público;
12.2.  Os usuários poderão denunciar qualquer irregularidade 
verificada na prestação dos serviços e/ ou faturamento.
13. DA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

13.1. O credenciamento será formalizado mediante Termo próprio, 
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contendo as cláusulas e condições previstas neste Edital;
13.2. Após o credenciamento a Administração convocará os 
credenciados para assinar o termo de credenciamento;
13.3. O credenciamento terá vigência até 31 de dezembro de 
2020, contado da data da assinatura do termo. Para revalidação os 
interessados deverão reapresentar toda a documentação exigida 
neste Edital;
13.4. O Município poderá, a qualquer momento, solicitar do 
credenciado a comprovação de recolhimento do INSS
e FGTS do período a que está vinculado e em caso de inadimplemento 
suspenderá a credencial;
13.5. Ao Município reserva-se o direito de, justificadamente, 
anular ou revogar o presente Edital sem que caibam reclamações 
ou indenizações;
13.6. O credenciado poderá a qualquer tempo, denunciar o ajuste, 
bastando notificar a Administração, com a antecedência mínima 
de 30 dias;
13.7. A (o) credenciada (o) pessoa física, não terá qualquer vínculo 
trabalhista com a Administração, sendo o contrato de natureza de 
prestação de serviços;
13.8. A credenciada pessoa jurídica deverá arcar, no âmbito de suas 
respectivas responsabilidades, com despesas de natureza social, 
trabalhista, previdenciária, tributária, securitária ou indenizatória, 
não possuindo qualquer vínculo empregatício com o FMS de Jataí.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Este Edital de chamamento, após publicado na imprensa 
oficial, admitirá a apresentação de documentação pelo prazo até 
31 de dezembro de 2020.
14.2. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria 
Municipal de Administração, na Rua Riachuelo, nº 2762, Vila 
Fátima, em dias de expediente normal e horário comercial, das 
08:00 as 11:00 e das 13:00 as 15:00.
Tel. (064) 3606-3639 e 3606-3640.

Jataí - GO, 12 de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS Decreto 3.249/2019

CONTRATANTE

ANEXO I – MODELOS DE SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTO
MODELO I – PESSOA JURÍDICA

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ/GO.

A                            (Pessoa Jurídica) (endereço completo), por 
seu  
(representante/cargo) Sr (a).                                                      , que 
esta subscreve, vem solicitar seu Credenciamento para prestação 
de serviços  na área da saúde  no Município d e Jataí/GO,  na 
especialidade de
                                              .  Concorda em se submeter a 
todas às disposições constantes do Regulamento do Edital de 

Credenciamento nº 001/2019. 

Atenciosamente,

Jataí/GO,        de             de 20     .

Nome e assinatura de representante legal 

MODELO II – PESSOA FÍSICA

REQUERIMENTO

PROPONENTE:   
CPF:  
 
RG N°:   
CONSELHO DE CLASSE  
 
FUNÇÃO:   
ENDEREÇO:   
TELEFONE:  
 
FAX:   
e-mail:  

Ref. EDITAL DE CREDENCIAMENTO n°. 001/2019.

Apresento requerimento junto à Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Jataí (GO), com base nas informações contidas 
no Edital de chamamento de credenciamento n° 001/2019, para 
o meu credenciamento para prestação de serviços na função de                                                  
, conforme documentação anexa.
Ao mesmo tempo venho declarar que estou de pleno acordo 
no credenciamento para a prestação de serviço profissional 
pelos preços apresentados nas tabelas aprovadas pelo Conselho 
Municipal de Saúde. Declaro, também, que a validade deste 
requerimento/proposta tem o prazo mínimo de 01 (um) ano.
Declaro, ainda, que estou de pleno acordo, em caráter irrevogável 
e irretratável, com todos os termos do Edital de Credenciamento 
n° 001/2019.

Nestes termos,

Pede e aguarda deferimento.

Jataí/GO,        de             de 20     .

(Assinatura, nome completo e cargo do signatário, representante 
legal do licitante) 
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ANEXO II – TERMO DE DECLARAÇÃO I

À COMISSÃO DE CADASTRO
Ref.: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – Nº 001/2019

A Empresa                                    , inscrita no CNPJ sob nº                                             
, Inscrição Estadual nº___                                , propõe a essa entidade 
o credenciamento para prestação de serviços de saúde, acima 
referenciado.

DECLARAMOS QUE:

1) Nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas 
com encargos sociais, seguros, taxas, tributos e contribuições 
de qualquer natureza e quaisquer outros encargos necessários à 
perfeita execução do objeto do credenciamento;
2) Que os preços/taxa de Administração contratados são justos e 
certos, podendo sofrer reajuste apenas nas hipóteses e condições 
previstas no instrumento contratual, cuja minuta conhecemos;
3) Examinamos cuidadosamente o Regulamento do 
Credenciamento e seus anexos e nos inteiramos de todos os seus 
detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/
ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. 
Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Regulamento 
do Credenciamento e a elas, desde já, nos submetemos.
4) Que todas as cópias de documentos apresentados são fiéis aos 
originais.

Jataí/GO,        de             de 20     .

Nome e assinatura de representante legal 

ANEXO II – TERMO DE DECLARAÇÃO II

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ/GO.

O credenciado (nome complete se pessoa física e nome do 
representante legal se pessoa jurídica), (endereço completo), 
declara: que não é servidor público de qualquer natureza parente 
ascendente ou descendente; que não tem ligação com o Prefeito, o 
Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores municipais inexistindo 
vínculo familiar ou parentesco com o cônjuge, companheiro(a), 
ou parente de linha reta ou colateral por consaguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau, de sócio ou administrador com 
poder de controle da empresa credenciada com dirigente detentor 
de cargo em comissão ou de função de confiança do âmbito do 
órgão público ou entidade pública contratante (não se incluem 
nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam 
uniformes para todos os interessados); que não tem débito com 
o sistema de seguridade social; que não possui em meus quadros 
profissionais sócio, diretor, administrados, gerente ou acionista em 
situação considerada inelegível; que tem pleno conhecimento das 
proibições dispostas nos artigos 84 e 85 da Lei Orgânica Municipal 
bem como do inciso III, art. 9º da Lei 8.666/1993; e não consta em 
seu quadro societário nenhum servidor público municipal.

Atenciosamente,

Jataí/GO,        de          de 20     .

Nome e assinatura do credenciado 

ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 001/2019

REFERENTE A0 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2019, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JATAI/GO E NOS TERMOS 
E CONDIÇÕES A SEGUIR:

Pelo presente instrumento o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JATAÍ/
GO, com sede na Rua Riachuelo, nº 2762, Vila Fátima, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49, neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, 
brasileiro, casado, portador do CPF sob n.º 998.038.287-20 e RG 
697.417 – SGPC/ES, residente e domiciliado à Rua A-11, Quadra 
01, Lote 25 – Setor Sul, Jataí/GO, nomeado Secretário Municipal de 
Saúde através da Portaria SGP 007/2019 e Gestor do FMS através 
do Decreto 3249/2019, doravante denominado simplesmente de 
CREDENCIANTE, e XXXXXXXX, brasileiro (a), PROFISSÃO, Nº do 
Registro do Conselho de Classe, (estado civil), inscrito (a) no CPF 
sob n.º XXXXXX, residente à XXXXX em doravante denominado (a) 
simplesmente CREDENCIADO (A), acordam e celebram o presente 
instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

FUNDAMENTO: O presente contrato decorre do Edital de 
Credenciamento nº 001/2019, Processo Administrativo n° 
00XXX/2019, em conformidade com o disposto do artigo 25 caput, 
da Lei n. 8666 de 21/06/1993 e Instrução Normativa n° 01/2017 do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O (A) CREDENCIADO (A) compromete-se a prestar os serviços 
profissionais de saúde de ......................................................
.. para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como 
remuneração mensal o de valor R$...............................................; 
perfazendo um valor total anual de R$ XXXXXXXXXXXXXXX. 
1.2 O (A) CREDENCIADO (A) deverá prestar os serviços nas condições 
e preços preestabelecidos no Edital e neste Termo, e com carga 
horária de XXXXX ou/ até XXX PLANTÕES DE __ (XX) HORAS. 
a. O (A) CREDENCIADO (A)   deverá prestar os serviços   conforme 
previsão constante   do Edital 001/2019, no Município de Jataí/GO 
em local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
b. Fica O (A) CREDENCIADO (A) obrigado (a) além de prestar serviços 
profissionais de sua área de atuação e contratação, deverá ainda: 
colaborar, esclarecer dúvidas, orientar, auxiliar e ensinar os alunos 
universitários dos cursos da área da saúde quando eles estiverem 
no recinto da unidade de saúde da Secretaria Municipal de Saúde/
Município de Jataí utilizado como campo de ensino-prática, sem 
qualquer ônus/remuneração por parte dos cofres público.
c. Fica O (A) CREDENCIADO (A) terminantemente proibido de 
exercer atividades simultâneas, ou concorrer em horários com 
atividades distintas. 
d. O presente credenciamento tem por objeto a execução pelo 
CREDENCIADO de serviços profissionais de saúde visando a 
complementação de serviços públicos de saúde à população não 
se destinando à substituição do quadro de pessoal próprio, mas 
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à complementação dos serviços prestados diretamente, visando o 
atendimento de necessidades imediatas do FMS. (IN nº 0007/2016 
do TCM/GO, art. 2º e § 3º art. 3º). 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES

2.1 O (A) CREDENCIADO (A) atenderá nos Estabelecimento da 
Rede de Saúde Pública Municipal, obedecendo às necessidades e 
determinações da Secretaria Municipal de Saúde e os princípios e 
diretrizes do SUS. 

2.2 O (A) CREDENCIADO (A), na execução de suas atividades utilizará 
equipamentos, materiais e insumos existentes no Estabelecimento 
de Saúde no qual estiver lotado, sendo de responsabilidade do 
CREDECIANTE a manutenção, substituição e fornecimento dos 
mesmos.

2.3 O (A) CREDENCIADO (A) não poderá transferir os direitos, 
obrigações e atendimentos a terceiros, sem a anuência do 
CREDECIANTE.

2.4 O (A) CREDENCIADO (A) não poderá efetuar qualquer tipo 
de cobrança de taxa ou diferenças aos pacientes atendidos, 
sob qualquer pretexto. Não poderá haver captação e/ou 
encaminhamento de usuários para serviços particulares.

2.5 O (A) CREDENCIADO (A), responderá pela solidez, segurança, 
qualidade e perfeição dos serviços executados, sendo ainda 
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive 
contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou 
deles decorrentes.

2.6 O (A) CREDENCIADO (A) durante a vigência do presente Termo 
de Credenciamento obriga-se a manter todas as condições da 
habilitação e qualificação exigidas no Edital de Chamamento 
Público 001/2019.

2.7 - O CREDENCIADO deverá orientar, colaborar, esclarecer, tirar 
dúvidas, auxiliar e ensinar os alunos universitários dos cursos da 
área da saúde (inclusive de medicina) quando eles estiverem no 
recinto da unidade de saúde da secretaria municipal de saúde/
município de Jataí/GO utilizando como campo de ensino-prática, 
sem qualquer ônus/remuneração por parte dos cofres públicos. 

2.8 – O CREDENCIADO deverá seguir as orientações, normas, 
protocolos de conforme critérios estabelecidos pela direção da 
unidade de saúde, assim como pelo SUS.

2.9 – O CREDENCIADO que prestar serviço em unidade de saúde 
do SUS-Jataí deverá fazer o controle de sua frequência via registro 
em ponto eletrônico.
 
2.10 – O CREDENCIADO deverá ter ciência da listagem de medicação 
prevista na RENAME, Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, 
bem como protocolos de sua especialidade na área de sua atuação.

2.11 – Deverá o Credenciado no ato da prescrição de medicamento, 
material médico-hospitalar, produto, órtese, prótese ou 
procedimento observar os protocolos e as listas do Sistema Único de 
Saúde, incluí-se observar a RENAME, Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas. Em caso de não cumprimento o Credenciado deverá 
esclarecer por escrito a pertinência e necessidade da prescrição, e 

firmar declaração de eventual conflito de interesse (Enunciado nº 
58, Jornada da Saúde do CNJ).

2.12 - Nos casos de credenciamento de cooperativas de trabalho, 
estas deverão ser compostas exclusivamente por médicos ou 
profissionais de mesma especialidade sendo que e o serviço 
será prestado exclusiva e diretamente pelos cooperados. (IN nº 
0007/2016 do TCM/GO, art. 5º, § 2º).

2.13 - O credenciamento de cooperativas de trabalho, deve observar 
os princípios do cooperativismo e a legislação pertinente, quando o 
serviço não demandar relação de subordinação entre a cooperativa 
e os cooperados, nem entre a Administração e os cooperados, 
vedados o credenciamento de cooperativa multiprofissional e o 
credenciamento para interposição de mão-de-obra subordinada 
também por meio de associações e demais organizações privadas. 
Somente poderão ser credenciadas as cooperativas cujos estatutos 
e objetivos sociais estejam de acordo com o objeto contratado. (IN 
nº 0007/2016 do TCM/GO, art. 5º, § 1º).

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1 O presente Termo de Credenciamento terá a vigência da data 
de sua assinatura até 31/12/2020, podendo ser realizado termo 
aditivo de prazo e/ ou valor de acordo com as normas vigentes e na 
conveniência da Administração Púbica.

3.1.1 Não haverá qualquer alteração de valores a serem pagos, 
na vigência do presente instrumento, salvo interesse público do 
CREDENCIANTE, que submeterá à apreciação e aprovação do 
Conselho Municipal de Saúde (CMS).

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO

4.1 Os valores serão postos à disposição do (a) CREDENCIADO (A), 
através de transferência em conta bancária previamente aberta 
pelo (a) CREDENCIADO (A), mensalmente, até o 10º (décimo) 
dia útil do mês subsequente àquele em que os serviços forem 
prestados, em cumprimento ao Decreto 7.507 de 27 de junho de 
2011 da Presidência da República e a Portaria de Consolidação 
GM/MS nº 06/2017. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGRACÕES DO CREDENCIANTE

5.1 A CREDENCIANTE compromete-se, durante a vigência do 
presente contrato, a fornecer ao (à) CREDENCIADO (A) todas as 
condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto deste.

5.2 A CREDENCIANTE fiscalizará a execução dos serviços prestados 
pelo (a) CREDENCIADO (A), podendo rejeitá-los, no todo ou em 
parte, quando estiverem fora das especificações, devendo ser 
refeito, sem ônus ao CREDENCIANTE.

5.3 A CREDENCIANTE fiscalizará o cumprimento das CLÁUSULAS 
deste contrato, emitindo relatório, por intermédio da Direção da 
Unidade onde o (a) CREDENCIADO (A) executa os serviços que 
constituem seu objeto, o qual deverá conter informações acerca da 
qualidade e eficiência dos serviços executados e sua conformidade 
com os termos deste contrato.

5.3.1 A fiscalização não transfere ao CREDENCIANTE qualquer 
poder de hierarquia sobre o (a) CREDENCIADO (A).
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGRAÇÕES DO (A) CREDENCIADO (A)

6.1 O (A) CREDENCIADO (A) se compromete a disponibilizar 
ao CREDENCIANTE, de acordo com as necessidades deste, a 
quantidade integral de horas de serviço a serem executadas, 
conforme montante definido na cláusula primeira deste.

6.2 Na execução dos serviços objeto deste, o (a) CREDENCIADO 
(A) deverá observar a legislação vigente, em especial as relativas 
ao Sistema Único de Saúde e ao exercício profissional, conforme 
normas do respectivo Conselho de Classe.

6.3 Em caso de pedido de rescisão formulado por interesse do (a) 
CREDENCIADO (A), este se obriga a comunicar o fato, por escrito, 
ao CREDENCIANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

6.4 Na execução do objeto deste contrato, o CREDENCIADO deverá:
a) Executar com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto 
do contrato, por sua conta e risco, sob sua total responsabilidade;
b) Observar as normas legais e regulamentares;
c) Atender com presteza ao público em geral, prestando às 
informações requeridas, ressalvadas as protegidas pelo sigilo 
profissional;
d) Levar ao conhecimento do CREDENCIANTE as irregularidades de 
que tiver ciência em razão da execução deste;
e) Zelar pela economia do material e pela conservação do 
patrimônio público, colocado à sua disposição para execução do 
objeto deste;
f) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
g) Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com 
quem mantiver contato em decorrência da execução deste; 
h) Não delegar a terceiros as atribuições que sejam de sua 
competência e responsabilidade em  decorrência da execução 
deste;
i) Não retirar, sem prévia autorização, por escrito, do CREDENCIANTE, 
qualquer documento ou objeto, que não seja de sua propriedade, 
do local onde executa o objeto deste;
j) Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto 
deste termo;
k) Não praticar comércio de compra e venda de bens e/ou serviços 
no recinto do local onde executa o objeto deste;
l) Não valer-se do presente termo para lograr proveito pessoal ou 
de outrem, em detrimento da dignidade da Administração Pública;
m) Não utilizar pessoal ou recursos materiais do local onde executa 
os serviços objeto deste termo, colocados à sua disposição, em 
serviços ou atividades particulares;
n) Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do 
presente termo;
o) Não aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de 
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou 
vantagens de qualquer espécie, em razão da execução do presente 
termo;
p) Não proceder de forma desidiosa, assim entendida a falta ao 
dever de diligência na execução do presente termo;
q) Não praticar durante a execução deste termo, ofensa física ou 
verbal, a qualquer pessoa, salvo em legítima defesa própria ou de 
outrem;
r) Não revelar segredos de que teve conhecimento em função 
deste termo.
s) Os prestadores de serviços pela natureza contratual do vínculo, 
não farão jus ao recebimento de nenhuma verba indenizatória, 

bem como férias ou adicionais de insalubridade e outros, conforme 
determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCM/GO AC-CON N.º 00016/2015 – TCMGO – PLENO).
t) Os credenciados terão que se adequar aos medicamentos, 
insumos, materiais hospitalares, exames e procedimentos licitados 
pelo Município;
u) Sempre que a gestão municipal necessitar dos credenciados 
em feriados e finais de semanas, no limite máximo 3 (três) vezes 
por mês, os mesmos serão convocados para trabalhar e serão 
compensados em forma de banco de horas por acordo individual 
escrito, no prazo de 6 meses, com dias e horários acordados com o 
superior hierárquico imediato em conformidade com o disposto no 
art. 59 da CLT (Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943). 
v) Os credenciados são obrigados a registrar a frequência 
digitalmente nas unidades de saúde, locais da prestação de 
serviços. 
x) Os locais da prestação de serviços poderão ser alterados pela 
Administração diante da necessidade de atendimento da demanda 
de serviços, pela ausência de servidores ou de outros prestadores 
de serviços, mediante comunicação formal do superior imediato. 
6.5 O CREDENCIADO disponibilizará horários em que esteja à 
disposição para prestar os serviços objeto deste termo, não podendo 
se ausentar do local de prestação dos serviços, antes da chegada, 
ao local, de outro profissional a mando da CREDENCIANTE para os 
serviços de urgência e emergência, indicado para dar continuidade 
aos serviços, desde que o referido prazo não ultrapasse 30 (trinta) 
minutos, sendo que, se o tempo de espera do CREDENCIADO 
superar o acordado na Cláusula Primeira, será ele compensado 
proporcionalmente. 
6.6 O CREDENCIADO fica obrigado a manter, durante a vigência 
deste Termo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, a 
regularidade fiscal e qualificações exigidas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS TRIBUTOS

7.1 Dos pagamentos devidos ao CREDENCIADO de pessoa física 
serão descontados todos os encargos tributários e sociais previstos 
em Lei, decorrentes do presente acordo. 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
ou o cumprimento em desacordo com o pactuado acarretará, 
ao CREDENCIADO, as penalidades previstas no Artigo 87, da 
Lei 8666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e 
independentemente da incidência de multa.

CLAUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 A CREDECIANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o 
inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, da Lei focada, aplicará 
multa:

a) ao CREDENCIADO que se recusar injustificadamente, executar os 
serviços em conformidade com o estabelecido, será aplicada multa 
na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor total do pagamento 
recebido no mês em questão, e deverá sanar a irregularidade num 
prazo de 05 (cinco) dias, após este prazo poderá ser rescindido o 
“Termos de Credenciamento” e aplicada às penalidades previstas 
no artigo 87 da lei 8.666/93.
b) Pela execução em desacordo com as especificações do “Termo 
de Credenciamento”, será aplicada, multa na razão de 2 % (dois por 
cento), por dia, calculado sobre o valor total do pagamento recebido 
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no mês em questão, até a efetiva regularização da situação, sendo 
que o prazo para regularização é de até 10 (dez) dias. Após esse 
prazo, poderá ser rescindido o “Termo de Credenciamento” e ser 
aplicada uma ou todas as penalidades previstas no artigo 87 da lei 
8.666/93.

9.2 Dos atos praticados neste Termo, caberão os recursos previstos 
no Artigo 109 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, os quais, dentro dos 
prazos legais, deverão ser protocolados no Protocolo da Secretaria 
Municipal da Saúde, localizado na Rua Riachuelo nº 2.762, Vila 
Fátima, Jataí-GO.

CLAUSULA DÉCIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS

10.1 No caso de incidência de uma das situações previstas neste 
Termo, a CREDENCIANTE notificará o CREDENCIADO, para, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, justificar 
por escrito os motivos do inadimplemento.

10.1.1. Será considerado justificado o inadimplemento, nos 
seguintes casos:
a) acidentes, imprevistos sem culpa do CREDENCIADO;
b) falta ou culpa do CREDENCIANTE;
c) caso fortuito ou força maior, conforme previstas no Código civil 
Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 O presente termo poderá ser rescindido independente de 
procedimento judicial, pelos motivos inscritos no artigo 78 da Lei 
8666/93 e posteriores alterações acrescidas dos seguintes:

I) mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso 
premonitório, também expresso, feito com antecedência de 30 
(trinta) dias pelo interessado;
II) unilateralmente pelo CREDENCIANTE, em qualquer tempo, 
independente de interpelação ou procedimento 

judicial ou extrajudicial, caso o CREDENCIADO:
a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste Termo 
de Credenciamento, ou deleguem a outrem as incumbências as 
obrigações nele consignadas, sem prévia e expressa autorização 
do CREDENCIANTE;
b) venha a agir com dolo, culpa simulação ou em fraude na 
execução dos serviços;
c) quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficarem 
evidenciada a incapacidade para dar execução satisfatória ao 
Termo de Credenciamento;
d) venha a falir, entrar em concordata, liquidação ou dissolução;
e) quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou 
na ocorrência de qualquer das disposições elencadas na Lei nº 
8.666/93 e alterações.

11.2 Havendo rescisão do Termo de Credenciamento, o 
CREDENCIANTE pagará ao CREDENCIADO, o numerário equivalente 
aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela fiscalização, 
no valor avençado.

11.3 Em caso de pedido de rescisão formulado por interesse do 
CREDENCIADO, este se obriga a comunicar o fato, por escrito, ao 
CREDENCIANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços 
ora contratadas serão atendidas pelas rubricas: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

13.1 Qualquer pendenga judicial oriunda da aplicação do 
presente termo será dirimida com base na legislação específica, 
especialmente no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2019 
e a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 As partes elegem o Foro da comarca de Jataí - GO para 
dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste ajuste, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

JATAI-GO, XX de XXXX de 2019.

XXXXXXXXXXXXX CREDENCIANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF Nº. XXXXXXXXXXX
CREDENCIADO

Testemunhas:

1                                                                      CPF:  

2                                                                      CPF:   

ANEXO IV

1.   Consultas, Plantões e Sobreavisos.
1.1. A quantidade mínima de consultas ambulatoriais será 
determinada conforme necessidade periódica da demanda;
1.2. A quantidade máxima de consultas ambulatoriais será 
determinada conforme necessidade periódica da demanda;
1.3. O pagamento do profissional será feito sobre o número de 
pacientes agendados, no caso de pagamento por consultas em 
serviço próprio. 
1.4. Terão reajuste salarial de 10 % os profissionais que irão 
trabalhar na escala dos horários estendidos (Programa Saúde na 
Hora / Portaria GM MS 930/2019) nas UBS Conjunto Rio Claro e 
Av. Goiás; 
1.5. Terão gratificação salarial no valor de R$ 1.500,00 para os 
servidores em cargos de Gerência sobre o serviço, profissionais 
de saúde nomeados pelo chefe do poder executivo para cargos de 
gerência previstos na Lei
Municipal 3.947 de 10 de novembro de 2017, referentes as 
Portarias RH nº 023/2018 e Portaria SGP nº 461/2018.
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ESPECIALIDADES
MÉDICOS

MODALIDADE DESCRIÇÃO VALOR QUANTIDADE

SERVIÇOS MÉDICOS

Anestesiologia Plantão de 12 horas - 
HOSPITAL

Conforme 
Demanda

Tabela Própria
COOPANEST

Cadastro 
Reserva

Clínico Geral
 

Plantão de 12 horas – 
Pronto Atendimento

HOSPITAL

Diurno - Dias 
Úteis

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas – 
Pronto Atendimento

HOSPITAL

Noturno, Finais 
de Semana 
e Feriados 
Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
UPA

Diurno - Dias 
Úteis

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
UPA

Noturno, Finais 
de Semana 
e Feriados 
Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
UTI

Qualquer Dia/ 
Horário

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
SAMU

Qualquer Dia/ 
Horário

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico Regulador (Fluxo e NIR) R$ 6.000,00 Cadastro 
Reserva

Visitas à Enfermaria
(semanal)

Visitas Diárias R$ 6.000,00 Cadastro 
Reserva

Pediatria
 

Plantão de 12 horas
HOSPITAL

Diurno – Dias 
Úteis

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas
HOSPITAL

Noturno, Finais 
de Semana 
e Feriados 
Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Visitas à Enfermaria
(semanal)

Visitas Diárias R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atendimento
Domiciliar

Mensal R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades  

-Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ginecologia/ 
Obstetrícia

Plantão de 12 horas 
HOSPITAL

Diurno - Dias
Úteis

R$ 950,00 Cadastro 
Reserva

Plantão de 12 horas 
HOSPITAL

Noturno, Finais 
de Semana 
e Feriados 
Nacionais

R$ 1.050,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Auxílio ao 
Plantão

(Diurno em dias úteis)

Quinzenal R$ 4.750,00 Cadastro 
Reserva

Visitas à Enfermaria 
(Semanal)

Visitas Diárias R$ 6.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades  

-Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ortopedia Sobreaviso
(24 horas)

Qualquer dia/ 
horário

R$ 1.400,00 Cadastro 
Reserva

Retorno Profissional 4 h/ semana R$ 3.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Cirurgia Geral Sobreaviso
(24 horas)

Qualquer dia/ 
horário

R$ 1.400,00 Cadastro 
Reserva

Auxilio de Cirurgia Semanal R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Retorno Profissional 4 h/ semana R$ 3.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Neurologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 75,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Neurocirurgia Sobreaviso
(24 horas)

Qualquer dia/ 
horário

R$ 1.400,00 Cadastro 
Reserva

Retorno Profissional 4 h/ semana R$ 3.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 75,00 Cadastro 
Reserva

Angiologia Sobreaviso de 
Especialidade

Semanal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de 
Acompanhamento de 

Lesões

Mensal (segunda
a sexta, 6 horas 

por semana)

R$ 2.800,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

                  Urologia Sobreaviso
(24 horas)

Qualquer dia/ 
horário

R$ 1.200,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Proctologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 100,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Otorrinolaringologia Sobreaviso de 
Especialidade

Semanal

(7 dias por 
Semana/ 24 

horas por dia)

R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Cardiologia Risco Cirúrgico 
(No Serviço Hospitalar – 

Pacientes Internados)

Mensal R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Parecer 
(Auxílio Diagnóstico 
e Tratamento – Sob 

Demanda)

Semanal
(segunda a sexta)

R$ 2.572,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Dermatologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Nefrologia Sobreaviso de 
Especialidade

Semanal

(7 dias por 
semana/ 24 horas 

por dia)

R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Endocrinologia Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades –

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva
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Pneumologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Infectologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
Semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas 
SAE 

(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

CCIH R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Psiquiatria Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 100,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

30 horas/ 
Semanais

R$ 16.500,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

20 horas/ 
semanais

R$ 11.000,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 100,00 Cadastro 
Reserva

Visita Leitos 
Psiquiátricos 

(20 horas semanais)

Visitas Diárias -
Dias Úteis

R$ 11.000,00 Cadastro 
Reserva

Oncologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades – 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Hematologista Ambulatório de Especialidades – Consultas
(valor por consulta/ serviço próprio)

R$ 50,00 Cadastro 
Reserva

Ambulatório de 
Especialidades - 

Consultas

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Parecer Conforme 
Demanda

R$ 120,00 Cadastro 
Reserva

Intensivista Serviço Médico de UTI
(Horizontal)

Mensal R$ 18.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico Regulador e 
Auditor

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 8.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico - ESF Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 11.000,00 Cadastro 
Reserva

Médico - UBS Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.500,00 Cadastro 
Reserva

Médico
Atenção Domiciliar

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 11.000,00 Cadastro 
Reserva

Serviço  - 20 horas/
semanais

Mensal R$ 5.500,00 Cadastro 
Reserva

Radiologia e 
Diagnóstico por 

Imagem

Sobreaviso (24 horas) Qualquer dia/ 
horário

R$ 571,42 Cadastro 
Reserva

Execução de exames 
complementares de 
imagem na Urgência

10 horas/ 
semanais

R$ 4.000,00 Cadastro 
Reserva

Responsabilidade
Técnica 

Especialidades
Médicas e áreas 

afins

Por serviço Mensal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

Enfermeiro - ESF Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro - UBS Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.825,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro - 
Emergência

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro - UBS Serviço -  20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.550,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro –        
Atenção Domiciliar

Serviço - 40 horas/
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Enfermeiro –
(Complexo 

Regulador e Núcleo 
de Gestão)

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.100,00 Cadastro 
Reserva

Plantão 12 horas 12 horas Qualquer dia/ 
horário

R$ 420,00 Cadastro 
Reserva

SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA

Centro de 
Especialidades
Odontológicas

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.300,00 Cadastro 
Reserva

Odontólogo – ESF Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 5.400,00 Cadastro 
Reserva

Odontólogo – UBS Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.050,00 Cadastro 
Reserva

Odontólogo – UBS Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.700,00 Cadastro 
Reserva

Odontólogo –
Complexo Regulador

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.500,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Cirurgia
Buco-Maxilo-Facial

Sobreaviso Semanal R$ 3.572,00 Cadastro 
Reserva

Auxilio Cirurgia Tabela SUS/ 
Escala

Tabela SUS Cadastro 
Reserva

PROFISSÕES AFINS À SAÚDE

Equipe 
Multiprofissional 

(exceto 
Assistente Social, 

Fisioterapeuta 
e Terapeuta 

Ocupacional) RAS

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Equipe 
Multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social)

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.188,00 Cadastro 
Reserva

Equipe 
Multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social) RAS

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.125,00 Cadastro 
Reserva

Equipe 
Multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social) RUE

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Assistente Social Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Serviço do 
Complexo Regulador

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atenção
Domiciliar – SAD 
multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social)

Serviço - 40 horas/ 
semanais

Mensal R$ 4.250,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atenção
Domiciliar – SAD 
multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social)

Serviço - 30 horas/ 
semanais

Mensal R$ 3.188,00 Cadastro 
Reserva

Serviço de Atenção
Domiciliar – SAD 
multiprofissional 

(exceto Assistente 
Social)

Serviço - 20 horas/ 
semanais

Mensal R$ 2.125,00 Cadastro 
Reserva

Atenção Domiciliar –
Fisioterapia

Serviço - 2 horas/ dia Horário Não 
Comercial

R$ 212,00 Cadastro 
Reserva

Sobreaviso de
Farmacêutico, 
Nutricionista e

Biomédico

Sobreaviso Semanal R$ 682,00 Cadastro 
Reserva

Plantão - Qualquer
Profissional de Nível

Superior

Serviço - 12 horas Qualquer dia/ 
horário

R$ 420,00 Cadastro 
reserva

Sobreaviso de 
Transfusionista

Sobreaviso Quinzenal R$ 777,41 Cadastro 
Reserva

SAMU

Motorista Serviço - 12 horas Qualquer dia/ 
horário

R$ 225,00 Cadastro 
Reserva

Deslocamento Diárias Cadastro 
Reserva

Coordenador dos 
Motoristas

Mensal R$ 800,00 Cadastro 
Reserva

Bombeiro Serviço - 12 horas Qualquer dia/ 
horário

R$ 225,00 Cadastro 
Reserva

Deslocamento Diárias Cadastro 
Reserva

Coordenador dos
Bombeiros

Mensal R$ 800,00 Cadastro 
Reserva



Ano 8 | 1684ª Edição | Vigência: 22/04/2020 PAG. 45DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

2.   Tabela de Função, Requisitos e Atribuições

FUNÇÃO REQUISITOS ATR IBUIÇÕES GENERICAS CARGA
HORÁRIA SEMANAL

REMUNERAÇÂO
ESTIMADA                   
BRUTA (R$)

Assistente Social Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível superior em 
Assistência Social fornecido  por   

instituição de ensino superior 
reconhecida  pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 

Conselho Regional do Estado 
de Goiás.

- Identificar e conhecer a realidade em que 
vai atuar; organizar a comunidade visando 

assegurar a sua participação; orientar trabalhos 
relacionados a seus aspectos sociais, no 

âmbito das atividades previstas no Centro de 
Reabilitação e outras   atividades   a critério 

da chefia  imediata  e da Secretaria Municipal 
de Saúde.

30 HORAS
PLANTÃO
12 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 420,00

Auxiliar de Saúde
Bucal - ASB

Diploma, devidamente registrado, 
de  conclusão de  Curso  de  

Auxiliar  de Saúde Bucal (ASB) 
fornecido  por   instituição de 

reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 

Conselho   do   Estado   de
Goiás.

 - Executar atividades auxiliares em saúde bucal 
sob   orientação e supervisão do Cirurgião 

Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal.

40 HORAS
20% de

Insalubridade
Desempenho de 

Qualidade 
(até 47 %)

______________

40 HORAS (HORÁRIO 
ESTENDIDO)   

*Insalubridade 20 %
*Incentivo de 

Qualidade até 47 %

R$ 1.045,00
R$ 209,00

Até R$ 491,15
______________

R$ 1.149,50
R$ 229,90
R$ 540,26

Biomédico Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível superior 
em Biomedicina fornecido por 
instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 

Conselho Regional do Estado 
de Goiás.

- Atuar em equipes de saúde, em nível 
tecnológico, nas atividades complementares de 
diagnósticos; interpretar e desenvolver exames 

laboratoriais clínicos e análises ambientais, 
bem como planejá-los e gerenciá-los;   exercer   

assessoramento ou responsabilidade técnica no 
âmbito de sua competência;

- Realizar coletas e análises de amostras 
biológicas,  exames  de citologia esfoliativa, 

análises físico- químicas e microbiológicas para 
o meio ambiente, análises de alimentos, análise 

de água e efluentes; 
- Produzir e analisar bioderivados; vistoriar, 

periciar, avaliar e elaborar laudos ou pareceres 
relativos ao âmbito de sua competência; 
preparar amostras;  atuar  em  banco  de 

sangue; realizar exames por imagem e 
procedimentos de radioterapia;

-Produzir vacinas, biofármaco e reagentes; 
efetuar circulação extracorpórea assistida;
- Realizar atividades e exames dentro de 

padrões de qualidade e normas de segurança; 
Comunicar-se com pacientes, equipes de 

saúde e comunidade; participar de equipes 
multidisciplinares; planejar e elaborar 

programas de controle ambiental no âmbito 
de sua competência; executar tarefas afins, 

inclusive as editadas no respectivo regulamento 
da profissão.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS
PLANTÃO
12 HORAS

SOBREAVISO
SEMANAL
Sobreaviso

Transfusionista
PLANTÃO
06 HORAS

*Surtos de Dengue 
(somente quando 

necessário/sazonal)

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 420,00
R$ 682,00
R$ 777,41
R$ 145,33

Educador Físico Diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de Curso de 

graduação de nível superior em 
Educação Física, bacharelado 
fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 

do Estado de Goiás.

- Participar de reuniões com profissionais  das 
ESF, para levantamento das reais necessidades 

da população adstrita;
- Planejar ações e desenvolver educação 

permanente;
- Acolher os usuários e humanizar a atenção;
- Trabalhar de forma integrada com as ESF;

- Realizar visitas      domiciliares necessárias;
- Desenvolver ações intersetoriais;

- Participar dos Conselhos Locais de Saúde;
- Realizar avaliação em conjunto com as ESF 
e Conselho Local de Saúde do impacto das 

ações implementadas através de indicadores 
pré- estabelecidos;

- Formar grupos de atividade física com crianças 
com sobrepeso e obesidade utilizando os 

espaços públicos já existentes;
- Formar     grupos     de     ginástica, caminhada, 

Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e idosos 
utilizando os espaços públicos já existentes;

  - Acompanhar usuários da ATI;
- Formar grupos de dança, luta e capoeira com  
adolescentes  utilizando os espaços  públicos 

já existentes;
- Avaliar e acompanhar os casos encaminhados 

pelas ESF;
- Oferecer orientações que promovam o auto 
cuidado e a prevenção de riscos em todas as 

suas ações;
- Mobilizar a comunidade para participar da 
comemoração do dia mundial da atividade 

física;
- Integrar-se na rede de serviços oferecidos, 
realizando  referência  e contra  referência,  

seguindo  fluxo pré- estabelecido, mantendo 
vínculo com os pacientes encaminhados.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

Enfermeiro Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível superior em 
Enfermagem       fornecido por 
instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 

Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás

- Coordenar, supervisionar e prestar 
atendimento de Enfermagem no âmbito das 
Unidades de Saúde Descentralizadas (CAPS, 

Centro de Reabilitação, CTA, ESF, atenção 
hospitalar e outros), previstos em normatização 
própria do programa e no código de ética e /ou 
outra regulamentação pertinente à atividade do 

Enfermeiro, e outras definidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

40 HORAS
40 HORAS (horário 

estendido)
   30 HORAS 
20 HORAS
30 HORAS

(Emergência)
PLANTÃO
12 HORAS

R$ 5.100,00
R$ 5.610,00
R$ 3.825,00
R$ 2.550,00
R$ 5.100,00
R$ 420,00

Farmacêutico Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível  superior  em 
Farmácia fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 

registro no respectivo Conselho 
Regional do Estado de Goiás.

-  Exercer  atividades  de chefia, supervisão, 
coordenação  da  Farmácia das Unidades 
de Saúde (CAPS, CTA, UBS, UPA,  atenção  

hospitalar  e outros);
- Preparar relatórios de estoques, 

armazenagem, relação de compras, participar 
de comissões e grupos de trabalho visando à 

elaboração de protocolos terapêuticos; e outras 
e demais atividades pertinentes ao cargo.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

SOBREAVISO 
SEMANAL

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 682,00

Fisioterapeuta Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível superior 
em Fisioterapia  fornecido por 
instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 

Conselho Regional do Estado 
de Goiás.

- Executar ações especializadas em fisioterapia 
referente aos trabalhos relativos à utilização de 

métodos e técnicas fisioterápicos, terapêuticos e 
recreacionais, para a reabilitação física e mental, 

visando à recuperação do paciente;
- Atuar     em     parceria     com     os 

profissionais das Equipes Saúde da Família – ESF, 
atuando diretamente no apoio às equipes e 
na unidade na qual o NASF está cadastrado; 
em unidade hospitalar e outras, bem como 

demais atividades inerentes à especialidade sob 
orientação da Chefia imediata ou da Secretaria 

Municipal de Saúde.

30 HORAS
20 HORAS
PLANTÃO
06 HORAS
PLANTÃO
12 HORAS

Atenção Domiciliar
2 HORAS/ DIA

R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 210,00
R$ 420,00
R$ 212,00
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Fonoaudiólogo Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível superior em 
Fonoaudiologia fornecido por 
instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 

Conselho Regional do Estado 
de Goiás.

- Participar de reuniões com profissionais das 
ESF, para levantamento das reais necessidades 

da população adstrita;
- Planejar ações e desenvolver educação 

permanente;
- Acolher os usuários e humanizar a atenção;
- Trabalhar de forma integrada com as ESF;
- Realizar visitas domiciliares necessárias;

- Desenvolver ações intersetoriais;
- Participar dos Conselhos Locais  de Saúde;
- Realizar avaliação em conjunto com as ESF 
e Conselho Local de Saúde do impacto das 

ações implementadas através de indicadores 
pré- estabelecidos;

- Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala 
e da linguagem em adultos e crianças como 
forma  preventiva  e,  se necessário realizar 

reabilitação;
- Realizar triagem auditiva em escolas e creches, 

bem como em indivíduos com suspeita ou de 
risco à perda auditiva;

- Desenvolver      ações      coletivas preventivas 
através de palestras abordando situações ou 
patologias que interfiram na fala, linguagem, 

voz, audição, deglutição,   aprendizagem, etc.;
- Integrar-se na rede de serviços oferecidos, 
realizando  referência  e contra  referência,  

seguindo  fluxo pré- estabelecido, mantendo 
vínculo com os pacientes encaminhados;

- Realizar visitas domiciliares em conjunto com 
as ESF dependendo das necessidades;

- Integrar setor de controle e avaliação.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

Médico Ambulatório 
Especialidades

Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível  superior  em 
Medicina fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 

registro no Conselho Regional  de 
Medicina  do Estado de Goiás e 

possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência Médica 

ou Título de Especialista ou de 
Pós- Graduação, reconhecido pelo 

Ministério da Educação.

- Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico nos ambulatórios de 

especialidades, enos setores     administrativo-
especializados da secretaria municipal de 

saúde, participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de protocolos 

ou procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional.

08 HORAS
10 HORAS
20 HORAS

R$ 3.200,00
R$ 4.000,00
R$ 8.000,00

Médico RAPS 
(Rede de Atenção 

Psicossocial)

Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível  superior  em 
Medicina fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 

registro no Conselho Regional  de 
Medicina  do Estado de Goiás e 

possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência Médica 

ou Título de Especialista ou de 
Pós- Graduação, reconhecido pelo 

Ministério da Educação.

- Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 

de  ética   como   médico   nos pontos da RAPS 
(Rede de Atenção Psicossocial) e nos setores 

administrativos correspondentes, participar de 
comissões e grupos de trabalhos destinados à 
elaboração de protocolos ou procedimentos 

padrão da assistência multiprofissional.

10 HORAS
20 HORAS
30 HORAS

R$ 5.500,00
R$ 11.000,00
R$ 16.500,00

Médico Estratégia 
de Saúde da Família 

e Unidade Básica 
de Saúde

Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível  superior  
em Medicina fornecido por 

instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 

Regional  de Medicina  do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na especialidade devidamente 

registrados nos órgãos 
competentes.

- Realizar consultas  clínicas aos usuários de 
sua área adstrita;

- Participar das atividades de grupos de controle 
de patologias como hipertensos, diabéticos, de  

saúde mental, e outros;
- Executar ações de assistência integral em todas 
as fases do ciclo de vida: criança,  adolescente,  

mulher,  adulto e idoso;
- Realizar consultas e procedimentos na Unidade 
de Saúde da Família- USF e, quando necessário, 

no domicílio;
- Realizar atividades clínicas correspondentes às 

áreas prioritárias na intervenção  na  Atenção  
Básica, definidas na Norma Operacional da 

Assistência à Saúde - NOAS 2001;
- Realizar busca ativa das doenças infecto-

contagiosas;
- Aliar a atuação clínica a pratica da saúde 

coletiva;
- Realizar primeiros cuidados nas urgências e 

emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada, acionando 

o serviço destinado para este fim;
- Garantir acesso a continuidade do tratamento 

dentro de um sistema de referência e  
contra-referência  para  os casos de maior 

complexidade ou que necessitem de internação 
hospitalar;

- Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
- Promover a imunização de rotina, das crianças 

e  gestantes  encaminhando-as ao serviço 
de referência;

- Verificar e atestar óbito;
- Emitir laudos, pareceres e atestados sobre 

assuntos de sua competência;
- Supervisionar os eventuais componentes 
da família em tratamento domiciliar e dos 
pacientes com tuberculose, hanseníase, 
hipertensão, diabetes e outras doenças 

crônicas;
- Acompanhar  o  crescimento    e 

desenvolvimento   das   crianças   de   0 (zero) 
a 5 (cinco) anos, especialmente crianças 

menores de 01 (um) ano, consideradas em 
situação de risco;

- Identificar  e  encaminhar  gestantes para 
o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde 

da Família;
- Realizar ações educativas para prevenção 

do câncer cérvico-uterino e de  mama  
encaminhando  as  mulheres em idade fértil 
para a realização de exames periódicos nas 

unidades de referência;
- Outras ações e atividades a serem definidas 
de acordo com prioridades locais durante o 

desenvolvimento do Programa.

40 HORAS
40 HORAS (HORÁRIO 

ESTENDIDO)
30 HORAS
20 HORAS

R$ 11.000,00
R$ 12.100,00
R$ 8.250,00
R$ 5.500,00

Motorista de 
Ambulância do SAMU

Carteira  de   Habilitação: 
Categoria D, com no mínimo 12 

meses de habilitação;

Certificado do Curso para 
Capacitação   de Condutores   de   

Veículos de Emergência.  (Art. 145 
– CTB.    Resolução   do CONTRAN                   

N° 168/2004.);

Certificado dos Cursos de BLS 
(Basic Life Suport) /Suporte 

Básico de Vida e
APH  (Atendimento   Pré- 

hospitalar), de no mínimo 20 
horas, realizado por Instituição     

de     Ensino reconhecida 
pelo MEC;

- Conduzir veículo terrestre de urgência 
destinado ao atendimento  e transporte de 

pacientes;
- Conduzir os veículos de emergências 
dentro das normas e leis previstas pelo   
Código   Nacional   de   Trânsito vigente, 

elencaremos a seguir as mais apontadas  pelos  
órgãos  fiscalizadores que não estão sendo 

atendidas em
sua totalidade;

- Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) 
com a central de regulação médica e seguir suas 

orientações; observando as normas e leis de 
Código Nacional de Trânsito.

Conhecer integralmente  o veículo e realizar 
manutenção básica do mesmo; Conhecer   a   
malha   viária   local   e estabelecimentos de 

saúde integrados a rede saúde;
- Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos 

de suporte à vida;
- Auxiliar a equipe nas imobilizações e 

transporte de vítimas;
- Realizar   medidas   de   reanimação 

cardiorrespiratória básica;
- Identificar todos os tipos de equipamentos e 
materiais existentes nos veículos  de socorro 

e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe 
de saúde.

PLANTÃO
12 HORAS

R$ 225,00

Nutricionista Diploma,       devidamente
registrado,   de   conclusão de 
Curso de graduação de nível 

superior em Nutrição fornecido  
por   instituição de ensino 
superior reconhecida  pelo 

Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 

do Estado de Goiás.

-  Desenvolver   ações   de  nutrição   e dietética 
junto às pacientes submetido a tratamento   
de   patologias,   acolhidos pelo Centro de 

Reabilitação e outras;
- Atuar     em     parceria     com     os 

profissionais das Equipes Saúde da Família – ESF, 
atuando diretamente no apoio às equipes e 

na unidade na qual o NASF está cadastrado; e 
demais atividades previstas para a atividade 

profissional de Nutricionista.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

SOBREAVISO 
SEMANAL

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00
R$ 682,00

Odontólogo Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível superior 
em Odontologia fornecido por 
instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 

Regional  de  Odontologia do 
Estado de Goiás.

-Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 

de ética como odontólogo em atividades de 
promoção, prevenção e recuperação em saúde 

bucal no âmbito da ESF, ambulatórios de 
especialidades, atenção hospitalar e nos setores     

administrativo-especializados da secretaria 
municipal de saúde, participar de comissões e 
grupos de trabalhos destinados à elaboração 
de protocolos ou procedimentos padrão da 

assistência multiprofissional.

20 HORAS - (CEO)
20 HORAS - (UBS)
30 HORAS - (UBS)
40 HORAS - (ESF)

40 HORAS (HORÁRIO 
ESTENDIDO)

Rotina Departamento 
De Regulação, 

Controle, Avaliação E 
Auditoria Em Saúde. 

(30 – HORAS)
Sobreaviso

(Rotina Cirurgia Buço – 
Maxilo - Facial)

Parecer Solicitado e
Emitido

R$ 3.300,00
R$ 2.700,00
R$ 4.050,00
R$ 5.400,00
R$ 5.940,00
R$ 4.500,00
R$ 3.572,00
(semanal)
R$ 75,00

Psicólogo Diploma, devidamente registrado, 
de   conclusão de Curso de 

graduação de nível superior 
em Psicologia fornecido por 

instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 

Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado 

de Goiás.

- Realizar       avaliação       psicológica, 
psicoterapia individual e em grupo, 

atendimento psicológico individualizado 
ao paciente e ao familiar, orientação e 

acompanhamento psicológico ao paciente e 
familiar no consultório; orientar e encaminhar 
pacientes externo;  atuar  em  parceria com os 
profissionais das Equipes de Saúde, da atuando 

diretamente na unidade na estiver lotado.

40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS

R$ 4.250,00
R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

Técnico de
Enfermagem

Diploma,       devidamente 
registrado, de   conclusão de 
Curso de Auxiliar ou Técnico 
em Enfermagem fornecida   
por   instituição de  ensino  

reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 

Regional de Enfermagem do 
Estado Goiás.

-Executar ações relacionadas às atividades de 
enfermagem de nível técnico previstos nas 
unidades de Saúde Descentralizadas (CAPS, 
Centro de Reabilitação, CTA,  ESF,  Hospital, 

SAMU e outros).

40 HORAS
Insalubridade

20 %
Incentivo de

Qualidade até
47 %

40 HORAS (HORÁRIO 
ESTENDIDO)

Insalubridade
20 %

Incentivo de
Qualidade até

47 %

R$ 1.045,00
R$ 209,00

Até R$ 491,15
R$ 1.149,50
R$ 229,90
R$ 540,26

Técnico de
Radiologia

Diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de Curso de 

Técnico de Radiologia fornecido 
por instituição de reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 

registro no respectivo Conselho 
do Estado.

-Realizar atividades de nível médio, em 
regime de plantão envolvendo as atividades 
de conduzir, posicionar e aplicar os fatores 
radiográficos para a realização de exames 

radiológicos simples e contrastados; realizar 
exames de tomografia.

12 HORAS R$ 1.151,94
+ Insalubridade: 
40 % (R$399,20)

+
Periculosidade: 

30 % (R$ 345,58)

Técnico em
Laboratório

Diploma,       devidamente 
registrado, de   conclusão de 
Curso de Auxiliar ou Técnico 

em Laboratório fornecida   
por   instituição de  ensino  

reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respective 

conselho do Estado.

-Executar ações relacionadas às atividades 
de laboratório de nível técnico previstos no 

Laborátorio.

40 HORAS
Insalubridade

20 %
Incentivo de

Qualidade até
47 %

R$ 1.045,00
R$ 209,00

Até R$ 491,15

Técnico em
Protése Dentária

Diploma,       devidamente 
registrado, de   conclusão de 

Curso de Auxiliar ou Técnico em 
Protése Dentária fornecida   por   

instituição de ensino  reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 

registro no respective conselho 
do Estado.

-Confeccionar moldeiras e moldes de próteses 
dentárias;

-Executar montagem das próteses dentárias;
-Fundir metais para obter peças de prótese 

dentária;
-Confeccionar e/ou reparar aparelhos de 

prótese dentária;
-Corrigir e eliminar deficiências de peças 

dentárias;
-Confeccionar aparelhos protéticos de correção 

posicional dos dentes ou maxilares;
-Providenciar materiais necessários para a 

execução de serviços;
-Encaminhar serviços para empresas 
especializadas, quando necessário;

-Operar instrumentos e equipamentos 
destinados à realização dos serviços;

-Colaborar em programas e em projetos dando 
suporte técnico;

-Auxiliar professores e alunos em aulas praticas 
e estágios;

-Trabalhar segundo normas de qualidade, 
produtividade, segurança e hygiene;

-Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, 
guarda e controle de todo o material, aparelhos, 

equipamentos e de seu local de trabalho;
-Participar de programa de treinamento, 

quando convocado;
-Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 

utilizando-se de equipamentos e programas 
de informática;

-Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 

Prótese Total (PT)
Prótese Parcial 

Removivel (PPR)
Pino Metal Fundido 

(PMF)
Coroa Artglass

R$ 210,00
R$ 252,00
R$ 90,00

R$ 125,00

Terapeuta
Ocupacional

Diploma,       devidamente 
registrado,   de   conclusão de 
Curso de graduação de nível 

superior em Terapia Ocupacional 
fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 

do Estado de Goiás.

-Executar ações próprias da atividade 
profissional do Terapeuta Ocupacional previstas 

nos regulamentos e diretrizes do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS I), bem como outras 

atividades inerentes à especialidade e outras 
sob orientação da Chefia imediata ou Secretaria 

Municipal de Saúde.

30 HORAS
20 HORAS

R$ 3.188,00
R$ 2.125,00

_____________________________________________________

Item 7 – Considerações CGM ao Edital 001/2019 – Profissionais 
de Saúde

“Esta Controladoria Geral recomenda que o Sr. Gestor ou 
responsável pelo FMS observe e acate o que foi exortado pela 
procuradoria do município na parte conclusiva do parecer 
jurídico acostado no presente processo administrativo.”

Conclusão do Parecer Jurídico para o Edital nº 001/2019 

“Diante do explanado, constatamos que o presente Credenciamento 
trata-se de um instrumento célere para contratação de prestadores 
de serviço na área de saúde muito bem vindo, vez que o Poder 
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Público Municipal, atualmente, não possui condições de prestar 
serviços médicos de modo exclusivo sob pena de maltratar ainda 
mais a população desprovida e usuária do Sistema Único de Saúde. 
Não somente isto, no intuito de prestar um serviço humano e de 
qualidade à população, o Gestor Público que deseja credenciar 
prestadores da área de saúde deve fixar critérios e exigências 
mínimas de estrutura física e de atendimento, entretanto, não 
tornando tais condições barreiras instransponíveis para novos 
participantes.
   Por fim, imperioso ressaltar a necessidade de 
conferência da relação das funções disponíveis no edital com o 
rol exemplificativo constante da Instrução Normativa nº 01/2017 
do TCM/GO, uma vez que algumas funções foram retiradas da 
lista da RN nº 07/98 do mesmo órgão. Logo, embora existam 
algumas funções que pertençam as equipes necessárias para os 
atendimentos do NASF e também outros programas específicos 
de atenção básica, e também a atenção e atendimento de pessoas 
com necessidades especiais tanto com debilidades físicas como 
mentais, segundo os atendimentos realizados por assistentes 
sociais, educadores físicos e outros profissionais, que embora 
não constantes do rol de funções da IN 01/2017, são essenciais e 
imprescindíveis para complementar os atendimentos básicos de 
saúde no Município de Jataí/GO GO.
  Contudo, em razão de ausência de justificativa 
técnica na IN 01/2017 do TCM/GO, para a retirada de algumas 
funções do rol permissivo do novo diploma legal, recomendo 
que caso a Secretaria Municipal de Saúde, entenda necessária o 
Credenciamento destes profissionais, que seja elaborado termo de 
justificativa sobre as referidas funções, buscando sempre elucidar 
a manutenção da necessidade de Credenciamento para os órgãos 
de Controle Externo.''

Termo de Justificativa 
Rol exemplificativo constante da Instrução Normativa nº 

01/2017 do TCM/GO

  Conforme solicitado na conclusão do parecer 
jurídico acostado ao processo do Edital de Credenciamento 
nº 001/2019, justificamos a imperatividade da contratação 
de profissionais que foram olvidados do rol exemplificativo 
da Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM/GO, para tanto, 
relacionamos abaixo as portarias do Ministério da Saúde que 
autorizam/recomendam/exigem a presença os profissionais do 
serviço social, terapeuta ocupacional e educador físico em serviços 
habilitados ou com potencial de habilitação na área da saúde 
como:
1) Portaria de Consolidação GM/MS nº 2/2017 - Consolida 
as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único 
de Saúde.
- Saúde Mental – as equipes de consultórios de rua integram o 
componente atenção básica da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) 
e podem ser compostas compostas por assistentes sociais, 
terapeutas ocupacionais e professores de educação física. (Art. 4º 
e 5º do Capítulo I – Das Diretrizes de Organização e Funcionamento 
das Equipes de Consultório de Rua)
- Sistema Prisional – os profissionais assistentes sociais e 
terapeutas ocupacionais podem compor as equipes de saúde do 
sistema prisional e equipes de Avaliação e Acompanhamento das 
Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental 
em Conflito com a Lei (EAP). (ANEXO XVIII art. 4º do Capítulo I, art. 
20 do Capítulo III).
- Atenção Especializada no processo transexualizador – a 

equipe de referência no processo transexualizador deve contar 
obrigatoriamente com o professional asssitente social. (ANEXO A 
DO ANEXO 1 DO ANEXO XXI, item 1.8).   
- Atenção Básica: as equipes do NASF-AB (Núcleo Ampliado de 
Saúde da Familia e Atenção Básica) podem ser compostas por 
profissionais assistentes sociais, professors/profissionais de 
educação física e terapeuta ocupacional (ANEXO 1 DO ANEXO XXII, 
item 4).   
2) Portaria de Consolidação GM/MS nº 3/2017 - Consolida 
as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
- Rede de Atenção às Urgências e Emergências – o assistente 
social é profissional obrigatório para a composição da equipe das 
unidades de cuidados prolongados em hospitais gerais. (Art. 158, 
Seção I, Capítulo II, Título XI, Anexo III). 
- UTI – o serviço de assistência social é obrigatório em hospitais 
com leitos de UTI habilitados. (Anexo Paciente Crítico ou Grave, 
art. 144, Título X).
- Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doença Crônica - o 
profissional assistente social é componente obrigatório da equipe 
de atenção especializada em DRC (Doença Renal Crônica) com 
hemodiálise (art. 78, Seção VI, Capítulo III, Título, Anexo IV)
- Rede de Atenção Psicossocial: o assistente social e o terapeuta 
ocupacional podem integrar a equipe multiprofissional de todas as 
modalidades de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), (art. 23, 
Capítulo I, Título II, Anexo V). 
Ainda as profissões assistente social, terapeuta ocupacional e 
educador físico também podem fazer parte das equipes dos CAPS 
AD (Álcool e Drogas) III (art. 33, Subseção II, Seção II  Capítulo II, 
Anexo V). 
O assistente social é profissional obrigatório para compor a equipe 
especializada em saúde mental (art. 50-L, Seção II, Título II-B).
3) Portaria de Consolidação nº 5/2017 - Consolida as normas 
sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
- Saúde Mental: o assistente e o terapeuta ocupacional estão entre 
os profissionais que podem compor a equipe do Programa de 
Desinstitucionalização integrante do Componente Estratégias de 
Desinstitucionalização da RAPS (art. 69, Seção II, Capítulo III, Título 
I)
- Atenção Domiciliar: o profissional assistente social consta como 
integrante admissível na EMAD Equipe Multiprofissional de 
Atenção Domiciliar (art. 547, Subseção II, Seção II, Capítulo III, 
Título IV). Os profissionais assistente social e terapeuta ocupacional 
constam no rol de profissões que podem compor a EMAP (Equipe 
Multiprofissional de Apoio) (art. 548, Subseção II, Seção II, Capítulo 
III, Título IV). 
- Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento: 
o profissional assistente social, está presente na equipe 
multiprofissional do Alojamento Conjunto (art. 617, Seção IV, 
Capítulo VI, Título IV).
- Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violância Sexual: o 
assistente social é componente obrigatório da equipe dos Serviços 
de Referência para Atenção Integral às Mulheres, Adolescentes, 
Crianças, Homens e Pessoas Idosas em Situação de Violência Sexual 
e do Serviço de Referência para Interrupção de Gravidez nos Casos 
Previstos em Lei (art.685, Seção I, Capítulo VII, Título IV).
- Programa Academia da Saúde: o assistente social, o terapeuta 
ocupacional e o profissional de educação física integral a lista de 
CBO (Código Brasileiro de Ocupações) permitidos no Programa 
Academia da Saúde. (Anexo III)
4) Portaria de Consolidação nº 6/2017 – que consolida 
as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos 
federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de 
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Saúde.
- Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência: o assistente social e 
o terapeuta ocupacional fazem parte da equipe mínima obrigatória 
dos CER (Centro Especializado em Reabilitação) (art. 1.070, Seção 
II, Capítulo IV, Título VIII)
Além das normativas dispostas, citamos o ofício circular do Tribunal 
de Contas do Estado de Goiás nº 10/2017, ao qual encaminhamos 
em anexo, que deixa claro que o rol de profissões constante no 
art. 4º da IN nº 001/207 não tem caráter restritivo e admite a 
possibilidade desse rol abranger outros profissionais na área da 
saúde. Neste sentido, justificamos a necessidade de credenciar 
os referidos profissionais uma vez que é obrigação da gestão de 
saúde a manutenção dos serviços essenciais para o atendimento 
aos munícipes usuários do SUS em Jataí.
_____________________________________________________

NR 00128
Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 

CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE JATAÍ, ESTADO 
DE GOIAS, em conformidade com os artigos 281 e 282 da Lei Federal 
nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), após verificação da 
regularidade do Auto de Infração, NOTIFICA AOS PROPRIETÁRIOS 
DE VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS que estes foram autuados 
nas datas especificadas, e que os mesmos poderão ingressar com 
DEFESA PRÉ- VIA NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR 
DESTA PUBLICAÇÃO OU DO PRAZO DA NAIT, para exercerem o 
direito constitucional de ampla defesa e contraditório, conforme 
disposto no art. 3º, § 2º da RESOLUÇÃO CONTRAN 149, de 19 de 
setembro de 2003 e Resolução 001/2011 do CETRAN/GO.

A DEFESA PRÉVIA DEVERÁ SER INTERPOSTA por escrito, conforme 
estabelecem as Resoluções 149/
03 e 299/2008 do CONTRAN.

Intruir com:
Razões de defesa, cópia da Notificação da Autuação da Infração ou 
Auto de Infração de Trânsito, cópia do documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou Iden- tidade), cópia 
do CRLV, e procuração, quando for o caso.

A defesa poderá ser entregue no protocolo da SMT - Jataí, ou por 
via postal, remetida di- retamente ao referido órgão através de 
correspondência, de preferência mediante Carta Registrada ou 
SEDEX, com aviso de recebimento.

Órgão Responsável para recebimento da DEFESA: Superintendência 
Municipal de Trânsito de JATAÍ.
Endereço: Rua José Manoel Vilela, nº 413, centro - Jataí - GO - CEP 
75.800-008. Fone: (0xx)64 3632-4055.

Id. Placa Auto de Infração Cód. 
Infração

Data/Hora

001 PQS8682 A024171474 60501 04/02/2020 
16:01:00

002 QTR0796 A024171481 55411 15/02/2020 
09:35:00

003 NWK7750 A024177393 51851 28/02/2020 
17:13:00

004 KEX2821 A024177395 51851 28/02/2020 
16:53:00

005 OOD0551 A024177401 56222 04/03/2020 
07:03:00

006 OMT2569 A024177402 51851 04/03/2020 
07:04:00

007 QTR9000 A024177502 56222 28/02/2020 
17:21:00

008 ONI9054 A024177508 57380 04/03/2020 
11:32:00

009 KAY6933 A024177679 51851 10/02/2020 
09:11:00

010 NFR3905 A024177746 51851 27/02/2020 
06:56:00

011 PRZ7452 A024177833 51930 04/02/2020 
17:05:00

012 NLG1026 A024177834 51930 07/02/2020 
11:27:00

013 OVU2049 A024177838 73662 18/02/2020 
09:35:00

014 KBC1410 A024177840 51851 10/03/2020 
14:43:00

015 QKM3012 A024177960 51851 15/02/2020 
09:51:00

016 OGI7909 A024177965 60412 19/02/2020 
19:56:00

017 KFB1433 A024177990 51930 11/03/2020 
12:58:00

018 OMZ9309 A024177991 61220 11/03/2020 
13:00:00

019 NGZ1988 T000022816 07/03/2020 
13:38:00

020 NLM4161 T000022822 17/03/2020 
11:00:00

021 OMM3994 T000052947 13/02/2020 
22:40:00

022 HXV0747 T000068315 12/03/2020 
21:18:00

 
023 HXV0747 T000068316 12/03/2020 

21:33:00
 

024 NWF0161 T000172402 26/03/2020 
19:12:00

 
025 KBE4534 T000174064 19/02/2020 

18:32:00
 

026 PQF7626 T000209966 28/03/2020 
18:47:00

 
027 OMR8259 T000252555 29/03/2020 

09:17:00
 

028 NGQ9281 T000271589 30/01/2020 
17:28:00

 
029 PRS9078 T000313452 14/03/2020 

14:47:00
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030 ONH5373 T000313465 26/03/2020 

19:34:00
 

031 HNY7336 T000343394 26/01/2020 
10:47:00

 
032 KEL0297 T000373892 10/02/2020 

09:49:00
 

033 OGI9927 T000373900 10/02/2020 
10:56:00

 
034 OGR0914 T000399904 17/02/2020 

13:00:00
 

035 PRQ0806 T000399915 18/02/2020 
17:35:00

 
036 EKZ8586 T000399918 27/02/2020 

06:49:00
 

037 OMZ0223 T000399923 27/02/2020 
07:41:00

 
038 ONR8534 T000400227 07/02/2020 

17:01:00
 

039 HLY0105 T000400238 10/02/2020 
07:14:00

 
040 NKM7811 T000408318 18/02/2020 

17:19:00
 

041 NLC6373 T000409719 02/03/2020 
09:22:00

 
042 OQD5739 T000412227 12/02/2020 

06:51:00
 

043 OGU4815 T000412237 13/02/2020 
09:32:00

 
044 NKE8864 T000412239 13/02/2020 

09:43:00
 

045 KES4128 T000412842 14/02/2020 
08:37:00

 
046 JJI2457 T000414482 16/02/2020 

10:25:00

 
047 MXG8709 T000414487 18/02/2020 

09:37:00
 

048 KDL3837 T000417132 01/03/2020 
13:47:00

 
049 DBU8252 T000417144 18/03/2020 

10:38:00
 

050 GYQ2422 T000418902 17/02/2020 
12:55:00

 
051 OGT4230 T000418903 17/02/2020 

12:56:00
 

052 NLS2386 T000418907 18/02/2020 
16:50:00

 
053 KEC7978 T000418919 03/03/2020 

09:45:00
 

054 NWF0285 T000421414 18/02/2020 
18:04:00

 
055 ONV4053 T000421415 18/02/2020 

19:09:00
 

056 PQQ6214 T000421418 18/02/2020 
19:32:00

 
057 PRA2607 T000423155 17/02/2020 

12:51:00
 

058 PQY8048 T000423162 17/02/2020 
17:16:00

 
059 PRY7872 T000423166 20/02/2020 

12:54:00
 

060 NWJ9659 T000423167 20/02/2020 
13:09:00

 
061 ONO2342 T000423172 20/02/2020 

16:45:00
 

062 JHU8048 T000423174 27/02/2020 
12:55:00

 
063 NVT8440 T000427980 17/02/2020 

06:40:00
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064 NLI6404 T000427982 26/02/2020 

16:29:00
 

065 NLO4755 T000427987 02/03/2020 
12:57:00

 
066 ONV8767 T000434234 18/02/2020 

09:32:00
 

067 NWI7461 T000434238 19/02/2020 
09:28:00

 
068 ONF2330 T000434240 19/02/2020 

10:02:00
 

069 JIK4865 T000434242 19/02/2020 
10:06:00

 
070 PQS8980 T000438152 18/02/2020 

09:38:00
 

071 PQD1328 T000438164 19/02/2020 
10:20:00

 
072 KEB2985 T000438171 26/02/2020 

16:26:00
 

073 KEX2433 T000438173 27/02/2020 
06:58:00

 
074 OGP1928 T000438174 27/02/2020 

07:06:00
 

075 AJM0614 T000438175 27/02/2020 
07:08:00

 
076 PRI7867 T000442208 22/02/2020 

01:26:00
 

077 PVH3172 T000442211 22/02/2020 
02:00:00

 
078 OGM6469 T000442217 02/03/2020 

13:03:00
 

079 OGU1879 T000442218 02/03/2020 
15:06:00

 
080 CVR9840 T000442221 02/03/2020 

15:02:00

 
081 PYQ5365 T000443626 19/02/2020 

11:08:00
 

082 OGM9771 T000443629 21/02/2020 
09:01:00

083 PXK6274 T000443630 21/02/2020 
10:59:00

 
084 QAM8732 T000443634 03/03/2020 

08:58:00
 

085 PQZ0052 T000446755 20/02/2020 
11:11:00

 
086 NFW1529 T000446766 27/02/2020 

19:36:00
 

087 NLT0107 T000448611 27/02/2020 
07:41:00

 
088 NGC9004 T000448612 27/02/2020 

07:45:00
 

089 PQG9599 T000448614 28/02/2020 
10:22:00

 
090 NKU0320 T000475601 02/03/2020 

12:49:00
 

091 KCV5562 T000475603 02/03/2020 
14:42:00

 
092 OGP6330 T000475613 02/03/2020 

15:17:00
 

093 OML7430 T000475615 02/03/2020 
16:57:00

 
094 CND3202 T000475625 03/03/2020 

15:34:00
 

095 PQH2557 T000476069 15/03/2020 
10:19:00

 
096 OMN6562 T000476707 02/03/2020 

11:21:00
 

097 OGY7884 T000476711 03/03/2020 
11:43:00
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098 OGJ9926 T000476714 09/03/2020 
09:36:00

 
099 NLC5234 T000490076 02/03/2020 

11:08:00
 

100 KDV7973 T000490078 02/03/2020 
11:16:00

 
101 PQG8494 T000490079 03/03/2020 

06:57:00
 

102 NLO4864 T000490082 03/03/2020 
11:00:00

 
103 KEB1038 T000490086 04/03/2020 

07:25:00
 

104 ONK9804 T000490088 04/03/2020 
09:57:00

 
105 NWO8055 T000491090 04/03/2020 

12:43:00
 

106 JHL8840 T000491091 04/03/2020 
12:55:00

 
107 PUG0298 T000491094 05/03/2020 

12:49:00
 

108 NJY5506 T000491095 05/03/2020 
12:51:00

 
109 NTZ9659 T000493840 04/03/2020 

20:14:00
 

110 JLR9010 T000494555 03/03/2020 
15:45:00

 
111 EGO4065 T000494562 03/03/2020 

17:09:00
 

112 NWI5889 T000494568 04/03/2020 
13:04:00

 
113 OGQ9779 T000496153 04/03/2020 

10:16:00
 

114 PRP2399 T000496155 04/03/2020 
10:22:00

 

115 CQB0341 T000513502 09/03/2020 
09:31:00

 
116 OZN6658 T000513582 09/03/2020 

10:04:00
 

117 EPD5261 T000513590 10/03/2020 
06:55:00

 
118 KCW7549 T000513593 10/03/2020 

07:02:00
 

119 NPF2420 T000514661 10/03/2020 
09:41:00

 
120 PXA1476 T000514663 10/03/2020 

09:56:00
 

121 KFC8337 T000514665 10/03/2020 
11:25:00

 
122 NKI2031 T000517056 10/03/2020 

07:29:00
 

123 QBJ3513 T000517061 11/03/2020 
07:02:00

 
124 NFC5592 T000517584 10/03/2020 

11:27:00
 

125 HPP6245 T000517587 11/03/2020 
07:08:00

 
126 GUB8306 T000517596 12/03/2020 

09:13:00
 

127 ONW8200 T000526126 12/03/2020 
07:00:00

 
128 PQS8063 T000530438 13/03/2020 

09:34:00
 

129 KBZ9364 T000540954 15/03/2020 
11:02:00

 
130 ONW4065 T000545834 17/03/2020 

17:06:00

CELIO BORGES MARTINS 
SUPER MUNIC DE TRANSITO
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NR 00128

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE  TRANSITO DE JATAÍ, ESTADO 
DE GOIAS, e a COMISSÃO ADMINIS- TRATIVA DE JULGAMENTO 
DE  DEFESA PRÉVIA, em conformidade com as competências 
estabelecidas pela Lei Municipal nº 2.970/2009, Portaria SMT 
nº 004/2009, Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Bra- 
sileiro),  Resoluções 149/03 e 299/08 CONTRAN e  Resoluções 
CETRAN-GO 006/2002 E 007/2004, NOTIFICA AO PROPRIETÁRIOS 
DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS QUE FORAM JULGADAS 
IMPROCEDENTES AS DEFESAS (PRÉ- VIA) interpostas perante 
esta Comissão, NOTIFICA TAMBÉM AOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS 
DE VEÍCULOS AUTUA- DOS  QUE NÃO INGRESSARAM COM  
DEFESA PRÉVIA, QUE AS AUTUAÇÕES FORAM  CONVERTIDAS EM 
MULTAS, E, CASO QUEIRAM, TERÃO PRAZO DE 40 (QUARENTA) 
DIAS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL OU DO PRAZO QUE CONSTA 
DA DE CISÃO OU AINDA O PRAZO ESTABELECIDO NA NAP,  PARA 
INGRESSAR COM RECURSO EM 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRA TIVA 
PERANTE À JARI - SMT, conforme dispôe o art. 9º, §§ e art. 12 da 
RESOLUÇÃO CONTRAN 149, de 19 de setembro de 2003, art. 285 
e §§ do CTB.
O RECURSO DEVERÁ SER INTERPOSTO  por escrito, conforme  
estabelecem as Resoluções 149/03 e 299/2008 do CONTRAN.
Instruir com:

Razões do Recurso (em formulário próprio ou retirado no protocolo 
SMT), cópia da Notifica- ção da  Autuação da Infração ou  Auto 
de Infração de Trânsito, cópia do  documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou identidade), cópia 
do CRLV e procução, quando for o ca- so.
Órgão Responsável para recebimento do RECURSO: 
Superintendência Municipal de Trânsito de JATAÍ.
Endereço: Rua José Manoel Vilela, nº 413, centro - Jataí - GO - CEP 
75.800-008. Fone: (0xx)64 3632-4055.

Id. Placa Auto de 
Infração

Cód. 
Infração

Data/Hora Valor

001 ONX4860 A024171464 55414 21/12/2019 
16:26:00

88,38

 

002 PQY4941 A024171466 55411 24/12/2019 
16:46:00

88,38

 

003 OBP1300 A024176467 51930 14/12/2019 
19:29:00

293,47

 

004 OMV0906 A024176475 51930 21/12/2019 
18:44:00

293,47

 

005 OOG2128 A024176501 73662 09/01/2020 
20:28:00

130,16

 

006 NLB9216 A024176508 51851 10/01/2020 
19:01:00

195,23

 

007 JZR2269 A024176622 72340 15/12/2019 
19:26:00

130,16

 

008 NKM9306 A024176623 60501 15/12/2019 
19:35:00

293,47

 

009 NKU0320 A024177670 51851 20/01/2020 
08:57:00

195,23

 

010 PYX4441 A024177729 51851 17/12/2019 
08:41:00

195,23

 

011 NLB0968 A024177734 51851 17/12/2019 
09:03:00

195,23

 

012 PRD1852 A024177736 51851 17/12/2019 
09:15:00

195,23

 

013 AYE7807 A024177924 73662 18/01/2020 
11:36:00

130,16

 

014 ONU0924 A024177928 70481 18/01/2020 
09:48:00

293,47

 

015 NWJ8494 A026062015

 

016 NGY7881 T000020786 28/12/2019 
03:18:00

 

017 NKI2395 T000022807

 

018 NKC7721 T000143344 12/11/2019 
09:25:00

 

019 NFX6581 T000148098 10/01/2020 
09:33:00

 

020 FXD9661 T000159075 18/12/2019 
13:36:00

 

021 OGQ1544 T000179518 22/01/2020 
09:10:00

 

022 KEY1533 T000185382 19/12/2019 
09:06:00

 

023 NZO0035 T000185387 03/01/2020 
08:13:00

 

024 OAY3241 T000194715 10/12/2019 
08:51:00

025 ELZ1681 T000209228 09/12/2019 
09:34:00

 
026 NLU7121 T000209249 18/12/2019 

12:50:00
 

027 PQC0328 T000209957 20/12/2019 
09:50:00
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028 CXD3442 T000213875 21/12/2019 

10:36:00
 

029 OBF0436 T000216950 19/12/2019 
19:19:00

 
030 PRV7200 T000218394 16/12/2019 

09:55:00
 

031 OGI9285 T000229621 18/12/2019 
09:54:00

 
032 NLO2205 T000229623 19/12/2019 

08:29:00
 

033 NPK1187 T000234388 20/12/2019 
22:26:00

 
034 PQD1328 T000234391 31/12/2019 

15:34:00
 

035 ONF3890 T000234394 31/12/2019 
18:01:00

 
036 OOE6516 T000235605 30/12/2019 

16:09:00
 

037 NLT3127 T000235614 07/01/2020 
14:41:00

 
038 PVV6630 T000235701 18/12/2019 

13:43:00
 

039 JPV6607 T000235715 20/12/2019 
16:46:00

 
040 BLX4101 T000235716 20/12/2019 

16:47:00
 

041 ONK7674 T000235721 22/12/2019 
18:44:00

 
042 NWQ4420 T000235723 22/12/2019 

20:11:00
 

043 OGQ5649 T000237644 02/01/2020 
19:24:00

 
044 NWI4976 T000237647 03/01/2020 

18:58:00

 
045 OGP9789 T000239488 20/12/2019 

07:52:00
 

046 NGR9667 T000239499 29/12/2019 
11:18:00

 
047 NGR6084 T000239500 29/12/2019 

11:30:00
 

048 HKU3684 T000241213 09/01/2020 
16:45:00

 
049 PQH7609 T000241220 13/01/2020 

09:38:00
 

050 OMS1738 T000244626 21/12/2019 
10:56:00

 
051 OMM8816 T000244632 24/12/2019 

10:43:00
 

052 QTP7368 T000247635 26/12/2019 
15:12:00

 
053 OMJ2113 T000271662 07/01/2020 

07:39:00
 

054 ONV8833 T000271664 07/01/2020 
07:42:00

 
055 NLA3996 T000271665 07/01/2020 

07:44:00
 

056 OGQ3457 T000271669 08/01/2020 
07:47:00

 
057 OGJ9926 T000271873 07/01/2020 

07:06:00
 

058 PRM3056 T000272751 02/01/2020 
19:07:00

 
059 PQU5679 T000272762 06/01/2020 

22:09:00
 

060 OMM4448 T000272767 07/01/2020 
20:11:00

 
061 NKM5959 T000272773 08/01/2020 

20:15:00



Ano 8 | 1684ª Edição | Vigência: 22/04/2020 PAG. 54DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

 
062 OGK5599 T000276343 07/01/2020 

10:59:00
 

063 JKJ8276 T000276350 08/01/2020 
10:11:00

 
064 PQA3652 T000285258 07/01/2020 

07:32:00
 

065 NLR5749 T000285260 07/01/2020 
07:33:00

 
066 NVT8440 T000285262 07/01/2020 

07:38:00
 

067 ONB4726 T000285272 08/01/2020 
07:59:00

 
068 ONM3802 T000289203 08/01/2020 

08:28:00
 

069 NKN8166 T000289207 09/01/2020 
08:03:00

 
070 NVW1158 T000289251 08/01/2020 

11:21:00
 

071 PRA3771 T000289254 09/01/2020 
08:23:00

 
072 ONZ1371 T000289266 10/01/2020 

08:04:00
 

073 JVD5545 T000289712 10/01/2020 
07:47:00

 
074 NWJ1580 T000289713 10/01/2020 

07:05:30
 

075 NWI9388 T000289717 10/01/2020 
09:20:00

 
076 NWR8509 T000292227 09/01/2020 

18:43:00
 

077 NLK4488 T000292233 10/01/2020 
18:38:00

 
078 NFO3686 T000292236 10/01/2020 

18:38:00

 
079 QOR5917 T000293284 10/01/2020 

07:50:00
 

080 NVV6417 T000293285 10/01/2020 
07:51:00

 
081 KEG2385 T000293292 10/12/2020 

08:18:00
 

082 OGZ3833 T000297170 15/01/2020 
07:56:00

 
083 KBB7604 T000305890 12/01/2020 

11:14:00
 

084 KEA7073 T000308307 13/01/2020 
08:03:00

085 HLI5817 T000308312 13/01/2020 
08:15:00

 
086 OGX9221 T000308324 13/01/2020 

10:34:00
 

087 JZN0584 T000308373 27/01/2020 
17:40:00

 
088 KDP5931 T000312854 15/01/2020 

18:57:00
 

089 KLS2029 T000313632 15/01/2020 
08:22:00

 
090 OGI4119 T000313633 15/01/2020 

08:22:00
 

091 MAN3457 T000313638 15/01/2020 
08:37:00

 
092 KEK6193 T000313641 16/01/2020 

07:36:00
 

093 JYZ9148 T000314602 16/01/2020 
15:33:00

 
094 PQV1928 T000314608 20/01/2020 

08:10:00
 

095 KEA7073 T000314609 20/01/2020 
08:10:00
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096 JPE7339 T000314614 20/01/2020 
08:28:00

 
097 NFU0296 T000314624

 
098 KFB3202 T000315964 16/01/2020 

07:38:00
 

099 KDA9092 T000315967 16/01/2020 
07:42:00

 
100 OGW3765 T000316612 25/01/2020 

15:56:00
 

101 APE1608 T000316616 26/01/2020 
10:25:00

 
102 PRY3540 T000316618 26/01/2020 

11:21:00
 

103 CGZ2771 T000316621 26/01/2020 
15:37:00

 
104 DKR1098 T000316882 23/01/2020 

18:49:00
 

105 PQO0981 T000316890 26/01/2020 
11:14:00

 
106 NGC5016 T000320077 16/01/2020 

08:02:00
 

107 PZC1264 T000320096 20/01/2020 
16:38:00

 
108 ONO8330 T000320154 17/01/2020 

07:39:00
 

109 OOI1968 T000320166 20/01/2020 
08:13:00

 
110 NGJ2960 T000343379 23/01/2020 

07:39:00
 

111 HRP8713 T000343387 24/01/2020 
09:59:00

 
112 EAK8153 T000343390 26/01/2020 

09:59:00
 

113 NKD6750 T000343391 26/01/2020 
09:59:00

 
114 OGK4677 T000358981 27/01/2020 

10:28:00
 

115 PRQ7813 T000358983 27/01/2020 
10:48:00

 
116 NKF0254 T000358984 27/01/2020 

10:48:00

CELIO BORGES MARTINS
SUPER MUNIC DE TRANSITO


