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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

Credenciamento de Pessoa Jurídica ou Física para prestação de SERVIÇOS MÉDICOS E 

NÃO MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, a serem prestados nas unidades de 

serviços vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itagimirim/BA, 

integrando-se à Rede de Atenção à Saúde nas ações de promoção, proteção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Este projeto se refere ao Credenciamento de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) para 

prestação de serviços de atendimentos médicos no âmbito deste município; 

2.2 Ao Estado incumbe a missão constitucionalmente orientada de promover a saúde e 

garantir o acesso universal, igualitário e integral às ações e serviços de saúde, seja qual for 

o nível de complexidade, através do Sistema Único de Saúde; 

2.3 O Município de Itagimirim é habilitado em Gestão Plena do SUS devendo garantir o 

acesso universal, igualitário e integral do sistema à população, atualmente estimada em 

6.825 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco) habitantes;  

2.4 É entendimento pacífico dizer que a regra para o preenchimento de tais postos de 

trabalho deve ser o concurso público, admitindo-se a hipótese trazida à baila como uma 

exceção. O Credenciamento, na qualidade de uma inexigibilidade de licitação, permite que o 

município garanta serviços básicos de saúde à população na medida em que os processos 

de contratação efetiva não se concluem; 

2.5 De acordo com o estabelecido pela Constituição Federal, em seus artigos 197 e 199, 

admite-se a possibilidade dos serviços de saúde serem assumidos por terceiros, in verbis: 

2.5.1 “Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” 

2.5.2 “Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. §1º 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 as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.” 

2.6 Utiliza-se o instituto do Credenciamento, como tipo de inexigibilidade de licitação, pois: 
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2.6.1 Não há a mínima viabilidade de competição entre licitantes em tal 

modalidade. O município, através de critérios objetivos e pré-estabelecidos, 

contratará todos os interessados habilitados para o objeto desta contratação; 

2.6.2 o preço definido para os serviços almejados é fixo à todos os licitantes, 

sendo referenciado pela Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 

SUS, como orienta o Tribunal de Contas da União e pela Resolução nº 05/2022 

em 22/02/2022 (vide Anexo I) e Resolução nº 13/2023 em 09/01/2023 (vide Anexo 

II), emitidas pelo Conselho Municipal de Saúde de Itagimirim/BA; 

2.7 Diante do exposto acima se faz necessário a contratação de médicos para atendimento 

aos usuários do sistema único de saúde nas Unidades de Atendimento de Itagimirim/BA. 

 

3. DA TABELA DE PROCEDIMENTOS E VALORES 

3.1 Os valores de referência admitidos neste Termo foram extraídos da Resolução nº 

05/2022 em 22/02/2022 (vide Anexo I) e Resolução nº 13/2023 em 09/01/2023 (vide Anexo 

II), emitidas pelo Conselho Municipal de Saúde de Itagimirim/BA; 

3.2 Os preços estipulados neste Termo de Referência são fixos e irreajustáveis pelo período 

de duração do Contrato, salvo se a entidade competente decidir, de forma expressa, por 

revisar os números estabelecidos nas Resoluções nº 05/2022  e n° 13/2023 do CMS; 

3.3 O valor estimado do processo, de acordo com a média de custos levantada pela 

Secretaria de Saúde de Itagimirim no exercício financeiro de 2023, tomando como base os 

contratos oriundos do Processo Administrativo 018/2023, Inexigibilidade 003/2023, é de: R$ 

840.600,00,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL E SEISCENTOS REAIS ). 

  

4. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes do presente Termo correrão às custas da(s) seguinte(s) 
dotação(ões) orçamentária(s): 

SECRETARIA U.O AÇÃO 
ELEMENTO 

DE DESPESA 
FONTE 

SAÚDE 0801 
2121 – MANTER O PROGRAMA DAS 
ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES 
AOS USUÁRIOS DO SUS EM 
ITAGIMIRIM/BA. 

33.90.39.00 610200 

SAÚDE 0801 
2109 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE -
APS/ MANUT. DAS ATIV. E AÇÕES EM 
SERV. NAS 03 UNIDADES DE SAÚDE 

33.90.39.00 
 0114014 
6102000 

SAÚDE 0801 
2110 - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - 
APS/ APRIMORAR O PROGRAMA SAÚDE 
DA CRIANÇA ITAGIMIRIENSE 

33.90.39.00 
0114014 
6102000 

SAÚDE 0801 
.2111 - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - 
APS/ APRIMORAR O PROGRAMA SAÚDE 
DA MULHER ITAGIMIRIENSE 

33.90.39.00 
0114014 
6102000 

SAÚDE 0801 
2112 - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - 
APS/ APRIMORAR O PROGRAMA SAÚDE 
DA HOMEM ITAGIMIRIENSE 

33.90.39.00 
0114014 
6102000 
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SECRETARIA U.O AÇÃO 
ELEMENTO 

DE DESPESA 
FONTE 

SAÚDE 0801 
2113 - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - 
APS/ APRIMORAR O PROGRAMA SAÚDE 
DO IDOSO ITAGIMIRIENSE 

33.90.39.00 
0114014 
6102000 

 
 

5. DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1 Poderá participar do Processo de Credenciamento, Inexigibilidade de Licitação nº 

003/2023, qualquer interessado que detenha qualificação à atividade pertinente e 

compatível com quaisquer dos procedimentos objeto deste Termo e que atenda a todas as 

suas exigências, inclusive quanto à documentação e prestação de declarações; 

5.2 A inscrição dos interessados implicará a aceitação tácita das normas e condições 

estabelecidas pelo poder público no instrumento convocatório, das quais não poderá alegar 

desconhecimento; 

5.3 Para participação no Credenciamento, o interessado deverá preencher formulário 

específico de acordo com o Modelo do Anexo III deste Termo de Referência; 

5.4 Para ser considerado APTO, o interessado deverá entregar, junto ao formulário de 

inscrição, todos os documentos exigidos à título de Habilitação no processo de 

Inexigibilidade nº 003/2023; 

5.5 O sistema de Credenciamento permanecerá aberto às inscrições no período 

compreendido entre 10/02/2023 a 31/12/2023.  

 

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1 O credenciado deverá se apresentar na Sede da Secretaria Municipal de Saúde de 

Itagimirim/BA, no período entre 10/02/2022 a 31/12/2023, das 08:00h às 17:00h, munido do 

formulário de inscrição devidamente preenchido e dos documentos de Habilitação; 

6.2 Por Habilitação, entende-se:  

6.2.1 Registro válido no Conselho de Classe correspondente 

6.2.2 Diploma de formação acadêmica 

6.2.3 Para inscritos como médicos especialistas: Certificado ou Declaração de 

conclusão de Residência Médica ou Título de Especialidade na área, conferidos 

por entidade competente 

6.2.4 Apresentação das seguintes declarações:  

a) Atendimento ao disposto no Art. 7º, XXXIII, Constituição Federal/88 

(Anexo IV) 

b) Inexistência de Fato Impeditivo e Idoneidade (Anexo V) 
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c) De acumulação de cargos (Anexo VI) 

6.3 O interessado que prestar declaração falsa e/ou apresentar documentos falsos terá a 

inscrição cancelada e serão declarados nulos, em qualquer época, todos os atos dela 

decorrentes, não afastando hipótese de implicações penais. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1 O pagamento dar-se-á por crédito na conta corrente do CONTRATADO, sendo que este 

será efetuado mediante apuração da prestação dos serviços, com apresentação da Nota 

Fiscal devidamente atestada por servidor designado, e RPA no caso de pessoa física, até o 

dia 5 (cinco) do mês subsequente ao vencido, mediante comprovação da prestação dos 

serviços emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, observados os trâmites internos da 

mesma; 

7.2 Deverá ser apresentado, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-

lo, relatório auxiliar detalhado, devidamente atestado por servidor designado, discriminando 

os serviços prestados, tais como número de plantões prestados ou dias efetivamente 

trabalhados; 

7.3 O CONTRATADO deverá informar na Nota Fiscal, e RPA no caso de pessoa física, o 

nome da Prefeitura Municipal de Itagimirim, o número do contrato e obrigatoriamente a 

identificação dos serviços prestados, o valor unitário e o valor total do pagamento 

pretendido, já incluído todos os impostos, taxas e encargos, além do nome e o número do 

banco, da agência e da conta corrente para crédito do pagamento. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Garantir fiel e precisa observância ao disposto nas normas regulamentadoras expedidas 

pelo Conselho Federal das determinadas especialidades e pelo SUS; 

8.2 Submeter-se a todas as condições contratuais, estabelecidas como condição para a 

prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

8.3 Respeitar o código de conduta ético-profissional; 

8.4 Executar os serviços contratados nos mesmos padrões da assistência dispensada aos 

seus clientes particulares; 

8.5 Transferir todos os registros médicos e não médicos, originários do contrato, ao 

profissional indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, no término do período contratual 

ou em caso de rescisão contratual antecipada.  

8.6 Emitir Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa jurídica e RPA, 

no caso de pessoa física, em nome da CONTRATANTE após a prestação do serviço, nos 
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termos da Cláusula Sexta deste Termo.  

8.7 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas e 

comprovadas na contratação, devendo encaminhar a PREFEITURA, assim que vencidas, 

novas certidões atualizadas, bem como eventuais alterações no seu contrato social em caso 

de Pessoa Jurídica; 

8.8 Aceitar, sem restrições, a fiscalização por parte da CONTRATANTE no que tange ao fiel 

cumprimento das condições e cláusulas pactuadas; 

8.9 Zelar pela qualidade dos serviços prestados, promovendo as alterações necessárias, às 

suas expensas, no total ou em parte, quando esses estiverem em desacordo com o 

estabelecido neste Contrato;  

8.10 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos 

materiais e pessoais por ela causados, por culpa ou dolo, à CONTRATANTE ou a terceiros;  

8.11 Arcar com todos os ônus decorrentes da execução deste Contrato, pagando os tributos 

devidos por suas atividades, cumprindo regularmente as obrigações próprias do 

empregador, especialmente as de natureza trabalhista, previdenciária e tributária, sem 

qualquer responsabilidade ou solidariedade por parte da CONTRATANTE; 

8.12 É de responsabilidade do profissional material de bolso (estetoscópio, 

esfigmomanômetro, lanterna clínica, termômetro e otoscópio); 

8.13 O profissional deverá registrar a frequência no relógio de ponto ou no livro de ponto. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 

9.2 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 

aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;  

9.3 Disponibilizar instalações necessárias à prestação dos serviços;  

9.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada; 

9.5 Efetuar o pagamento a contratada nos prazos e condições estipuladas neste 

Instrumento; 

9.6 Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na 

prestação dos serviços contratados. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

Durante a vigência do Contrato, a fiscalização será exercida por um representante 
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designado, através de Portaria específica da Secretaria de Saúde, ao qual competirá 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório e dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, 

conforme Art. nº 25, §1º da Lei 14.133/21. 

 

11. DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracteriza a inadimplência, 

sujeitando o credenciado às sanções enumeradas no Art. 156 da Lei Federal 14.133/21, 

sendo-lhe garantido o direito à ampla defesa e contraditório. São as penalidades:  

11.1 Advertência; 

11.2 Multa; 

11.3 Impedimento de licitar e contratar; 

11.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Os profissionais credenciados são autônomos e seu credenciamento não gera nenhum 

direito, imediato ou futuro, de contratação. Tão somente o habilita a prestação de serviços, 

sem vínculo empregatício; 

12.2 As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da interpretação do 

edital, deverão ser dirigidas por escrito à Comissão de Licitações deste Município e 

protocoladas no Setor de Licitações, situada no Prédio sede da Prefeitura, localizado na Rua 

São João nº. 01, Centro, Itagimirim-BA, CEP: 45.850-000. Informações através do telefone 

(73) 3289-2140, no site www.itagimirim.ba.gov.br ou licitacoes@itagimirim.ba.gov.br; 

12.3 Impugnações ao presente ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão de 

Licitações deste Município e protocoladas na Prefeitura Municipal de Itagimirim. 

 

13. PLANEJAMENTO ANUAL DE CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONSULTAS  

MÉDICAS E NÃO MÉDICAS 

 
N° ESPECIALIDADE QUANT VALOR 

REFERÊNCIA DO 
VALOR 

Valor mês 
GLOBAL 

(Ano) 

1 PEDIATRIA 50 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

4.000,00 
R$         

48.000,00 

2 UROLOGIA 60 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

4.800,00 
R$         

57.600,00 

3 CIRURGIÃO GERAL 60 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

4.800,00 
R$         

57.600,00 
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4 GINECOLOGIA 60 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

4.800,00 
R$         

57.600,00 

5 
GINECOLOGIA 
OBSTÉTRICA 

40 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

3.200,00 
R$         

38.400,00 

6 ORTOPEDIA 70 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

5.600,00 
R$         

67.200,00 

7 PSIQUIATRIA 40 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

3.200,00 
R$         

38.400,00 

8 ANGIOLOGIA 50 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

4.000,00 
R$         

48.000,00 

9 CARDIOLOGIA 60 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

4.800,00 
R$         

57.600,00 

10 ULTRASSONOGRAFIA 130 R$           80,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$      

10.400,00 
R$       

124.800,00 

11 NEUROLOGIA 25 R$           120,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

3.000,00 
R$         

36.000,00 

12 OFTALMOLOGIA 100 R$           10,00 TABELA SUS 
R$        

1.000,00 
R$         

12.000,00 

13 PSICOLOGIA 200 R$           35,00 
Resolução 05/2022 

do CMS 
R$        

7.000,00 
R$         

84.000,00 

14 FISIOTERAPIA 150 R$           35,00 
Resolução 13/2023 

do CMS 
R$        

5.250,00 
R$         

63.000,00 

15 PSICOPEDAGOGIA 120 R$        35,00 
Resolução 13/2023 

do CMS 
R$        

4.200,00 
R$         

50.400,00 

     TOTAL 
R$      

840.600,00 

 
13.1 O VALOR TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESSE SERVIÇO É R$ R$ 840.600,00, 
RESSALTO O ACRÉSCIMO DE 03 NOVAS ESPECIALIDADES EM RELAÇÃO AO ANO 
ANTERIOR (2022). 
 
 
14. ANEXOS 

14.1 Anexo I – Resolução nº 05/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Itagimirim/BA; 

14.2 Anexo II – Resolução nº 13/2023 do Conselho Municipal de Saúde de Itagimirim/BA; 

14.3 Anexo III – Modelo de Formulário de Inscrição ao Credenciamento; 

14.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendimento ao Art. 7º, XXXIII, CF/88; 

14.5 Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e Idoneidade; 

14.6 Anexo VI – Modelo de Declaração de Acúmulo de Cargos. 

 

 

 

MANOEL BATISTA DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Saúde  
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ANEXO I – RESOLUÇÃO 05/2022 DO CMS (Conselho Municipal de Saúde) 
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ANEXO II – RESOLUÇÃO 13/2023 DO CMS (Conselho Municipal de Saúde) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO CREDENCIAMENTO, 

INEXIGIBILIDADE 003/2023  

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Credenciamento/Inexigibilidade nº 003/2023  

 

(Razão social/Nome) ....................................................................................., CNPJ/CPF nº 

............................................., inscrição estadual nº........................................., 

telefone:.........................., email:........................................................, 

(nacionalidade)................................., (estado civil)..........................., RG 

nº..............................., expedido por ......................, CPF nº ..................................., residente 

à ...................................................................................................................., nº................., 

Bairro: ........................................., (cidade) ................../(UF) ......., CEP: ................................., 

celular:................................., e-mail: ............................................................, requer sua 

inscrição na Inexigibilidade de Licitação nº 006/2022, nos termos do Edital que balizou o 

processo administrativo, o Credenciamento de pessoas físicas jurídicas especializadas na 

realização de SERVIÇOS MÉDICOS E NÃO MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE, para atender a demanda da população de Itagimirim/BA quanto aos 

atendimentos nas unidade de saúde do município. 

 

 

(Local)...............................        (Data) ....... de.............................. de........... 

 

 

 

(Assinatura do profissional ou do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre carimbo) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII, CF/88 

 

Razão Social/Nome ....................................................................................................., inscrito 

no CNPJ/CPF nº..........................................., por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr(a).............................................................................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ............................................ e do CPF nº ............................................, 

DECLARA, declara sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho 

por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.  

 

 

(Local)...............................        (Data) ....... de.............................. de........... 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre carimbo) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E IDONEIDADE 

 

(razão social/nome)................................................................................................., CNPJ/CPF 

nº........................................, declara, sob as penas da Lei, que, até a presente data, não 

possui impedimentos para licitar/contratar com a Administração Pública, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como não foi declarada INIDÔNEA 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 

da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

 

(Local)...............................        (Data) ....... de.............................. de........... 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sob carimbo) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 

 

O (a) abaixo (a) assinado (a)____________________________ 

_________________________________, de conformidade com a legislação vigente para 

fins de admissão no serviço público municipal DECLARA, responsabilizando – se penal e 

administrativamente por qualquer falsidade, incorreção ou omissão na esfera Federal, 

Estadual ou Municipal e poderes, na Administração Direta, Sociedade de Economia Mista, 

Empresa, Fundações e Autarquias, que:  

 

a – ( ) não ocupa qualquer outro cargo, função ou emprego público;  

b – ( ) ocupa o(s) seguintes cargo(s) emprego(s) público(s)___________________________ 

órgão ______________________;  

c – ( ) está ou ( ) não está aposentado(a) em qualquer cargo/ emprego público;  

d – ( ) está ou ( ) não está em gozo de licença ou disponibilidade em cargo/ emprego Público.  

 

Endereço residencial ___________________________________________________ 

________________________________________Fone:______________________________ 

Cpf_________________________Natural:________________________________________ 

Pai:_______________________________________________________________________ 

Mãe:______________________________________________________________________  

 

 

(Local)...............................        (Data) ....... de.............................. de........... 

 

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sob carimbo) 


