ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO
Rua Benício Pinto Cerqueira, s/n – Centro – CEP. 77.585-000 – Fone (63) 3540-1446.
CNPJ n. 01.067.891/0001-66
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019
PROCESSOS: 9599; 9600; 9601/2019
Processo Administrativo: 048/2019
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS DE MONTE DO CARMO –
TO, convida PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Digitador (a) do
Cadastro Único, Entrevistador (a) do Cadastro Único, Palestrante, Facilitador (a) de Oficina,
Instrutor de Capacitação, Orientador (a) Social, Psicóloga, Técnico (a) de Nível Superior,
Visitador (a) Educador (a) Social, e Palestrante, todos a fim de desenvolver Oficinas
Profissionalizantes, Acompanhamentos Especializado, através do,CRAS/PAIF; SCFV SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS;EQUIPE VOLANTE,
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, IGD-BOLSA FAMILIA,
ao preço conforme termo de
referencia do Edital, a se credenciarem a partir do dia 27 de Dezembro de 2019 (Primeira
Etapa), situada à Rua Benicio Pinto Cerqueira s/n centro em MONTE DO CARMO – TO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este chamamento baseia-se na impossibilidade de competição
conforme dispõe o art. 25 inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
introduzidas posteriormente e disposições gerais deste edital.
1 - CONDIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
As empresas ou pessoas físicas interessadas em prestar serviços na área de Assistência
Social deverão apresentar Até 27 de Dezembro de 2019 (Primeira Etapa), os seguintes
documentos, em envelope lacrado endereçado à Comissão de Licitação no endereço: Rua
Benicio Pinto Cerqueira, s/n– centro, MONTE DO CARMO – TO, em original ou por cópia
autenticada em tabelionato ou pelos servidores municipais.
2 - DOCUMENTOS
2.1 - Pessoa Física:
1 – Certidão de nascimento ou casamento
2 - Carteira de Identidade;
3 – CPF;
4 – Reservista (para homens com até 45 anos);
5 – Titulo Eleitoral;
6 – Comprovante de votação última eleição (quitação eleitoral);
7 – Diploma, devidamente registrado no órgão ou entidade competente;
8 - Comprovante de inscrição no Conselho Regional do órgão ou entidade competente onde
atua profissionalmente;
09 - Curriculum Vitae;
10 – Certidão Negativa de Débito com o MUNICÍPIO de domicílio do interessado;
11- Certidão Negativa de Débito FEDERAL e ESTADUAL;
12 – Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
II - Outras comprovações:
1) Foto 3x4, colorida e recente;
2) Termo de Credenciamento e compromisso de prestação de serviços e de disponibilidade de
carga horária e indicação da função em que está se credenciando compatível com a
conveniência dos usuários dos serviços, considerando-se o horário de funcionamento das
unidades de atendimento do município, conforme modelo Anexo II;
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3) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua contratação com o Poder
Público, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público,
ou suspensa de contratar com o Município de MONTE DO CARMO, e que se compromete a
comunicar ocorrência de fatos supervenientes, conforme modelo do Anexo III.
2.2 – Pessoa Jurídica:
1 – Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, onde conste,
dentro de seus objetivos, a prestação dos serviços indicados neste edital;
2 – Cartão do CNPJ;
3 – Certidão Negativa de Débito com o Município sede do Estabelecimento;
4 – Certidão Negativa Federal
5 – Certidão Negativa de Débito com o INSS;
6 – Certidão Negativa de Débito com o FGTS;
7 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
8 – Alvará de localização (atualizado) fornecido pelo Município sede da pessoa jurídica;
II - Outras comprovações
1 - Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua contratação com o Poder
Público, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público,
ou suspensa de contratar com o Município de MONTE DO CARMO/Fundo Municipal de
Assistência Social, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes,
conforme modelo do Anexo III;
2 - Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, conforme modelo do Anexo IV.
2.3 - O candidato ao Credenciamento deverá apresentar juntamente com sua documentação
indicação da função que está se credenciando e declaração que aceita as condições referentes
à mesma.
2.4 - Serão inabilitados os interessados que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis,
com emendas, rasuras ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem às
exigências deste Edital.
A documentação será entregue em envelope fechado, distinto, contendo em sua parte
externa o nome ou a razão social da proponente, com a seguinte titulação:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A/C Prefeitura Municipal de MONTE DO CARMO - Setor de Licitações
CHAMAMENTO Nº 005/2019
CANDIDATO:
3 - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1) É vedado:
a) O atendimento fora da sede preestabelecida no termo de credenciamento.
b) - Transferir os direitos e obrigações constantes neste Termo.
c) O credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município;
2) O Município através do Fundo Municipal de Assistência Social reserva-se o direito de
fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo
proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, verificada em processo
administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa;
3) O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços;

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO
Rua Benício Pinto Cerqueira, s/n – Centro – CEP. 77.585-000 – Fone (63) 3540-1446.
CNPJ n. 01.067.891/0001-66
4) A prestação dos serviços é exclusiva do profissional credenciado sendo vedada sua
transferência a profissionais alheios a relação contratual;
5) O Município através do Fundo Municipal de Assistência Social se reserva o direito de
fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado
o descredenciamento, caracterizada a prestação considerada de má qualidade, mediante a
verificação através de processo administrativo específico, com garantia da representação do
contraditório e da produção da ampla defesa;
4- DO PAGAMENTO
O pagamento será feito mensalmente de acordo com os valores estabelecidos pela Tabela
conforme anexo I, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, dos programas:
PROGRAMAS: 04.22.08.244.2202.2.057;04.22.08.244.2203.2.058;04.22.08.244.2203.2.059;
04.22.08.244.2203.2.060
ELEMENTO: 3.3.90.36 SUBELEMENTO:06;30;32.
ELEMENTO: 3.3.90.39 SUBELEMENTO:25;50;53.
FONTE: 80 MDS
5 - DO PESSOAL DO CREDENCIADO
É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado, a utilização de pessoal para
execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em
nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Fundo Municipal de Assistência Social.
6 - FORMALIZAÇÃO
O credenciamento será formalizado mediante Termo próprio, contendo as Cláusulas e
condições previstas no anexo V deste Edital.
7 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste credenciamento será após a assinatura do contrato até 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência
do(a) CREDENCIADO(A), na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por iguais e sucessivos
períodos, até o limite de sessenta meses.
8 - DO JULGAMENTO
8.1 - O critério de avaliação será de acordo com a experiência curricular dos candidatos,
habilidade em cada área de atuação, bem como do que é e como funciona o Programa ao qual
o mesmo está pleiteando. Informamos ainda, que o quantitativo a ser credenciado, é apenas
uma estimativa, não sendo o Programa, obrigado a contratar todos os candidatos. Serão
contratados somente os que estiverem exatamente em conformidade com o perfil de cada
necessidade do Programa, ficando os demais aguardando por uma eventual oportunidade de
contratação.
Os documentos serão analisados e julgados por servidor ou comissão do Fundo Municipal de
Assistência Social ou outro designado pela Chefa do Executivo.
8.2 - Será dado conhecimento do resultado do julgamento através do placar de avisos do
Município.
8.3 - Os recursos oferecidos serão apreciados pela Comissão de Licitação e Procuradoria
Geral do Município.
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Caso não sejam acolhidos, serão encaminhados para a Procuradoria Geral no prazo de dois
dias, com parecer fundamentado sobre a manutenção da decisão, e caberá ao Chefe do
Executivo a decisão final.
8.4 - A Comissão de Licitação, no interesse público, poderá relevar omissões puramente
formais, desde que não infringindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
O presente processo será processado e julgado com observância ao artigo 3º e 43º e
seguinte da Lei Federal nº 8.666/93
9 - INFORMAÇÕES
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Fundo Municipal de Assistência Social ou
junto à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Benicio Pinto Cerqueira, s/n, Centro,
MONTE DO CARMO – TO.
MONTE DO CARMO, 10 de Dezembro de 2019.

EDILTON BEZERRA MONTEIRO
Gestor do Fundo Municipal de Assistência
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1 O objeto do presente termo é a contratação de profissionais de natureza Pessoa Física, em
diversas áreas de atuação, através de Credenciamento, para atender a população usuária do
SUAS – Sistema Único de Assistência Social através da Política Municipal de Assistência Social
de Monte do Carmo – Tocantins, conforme segue:
I. Orientador(a) Social – Nível Médio;
II. Facilitador(a) Social – Nível Médio;
III. Técnico(a) de Referência Nível Superior;
IV. Técnico(a) de Referência de Nível Médio – Visitador(a); Educador Social;
V. Entrevistador/Digitador do CadÚnico do Programa Bolsa Família;
VI. Palestrante;
VII. Assistente Social;
VIII. Psicólogo.
1.2 Os profissionais credenciados respeitarão as áreas de especialização bem como a
disponibilidade de vagas, de acordo com as atribuições estabelecidas. Os serviços de que trata
o referido termo de referência serão prestados nas unidades de atendimento aos usuários do
Sistema Único de Assistência Social no âmbito municipal, mediante encaminhamento realizado
pela Secretaria Municipal da Assistência Social do Município. Os profissionais credenciados das
áreas descritas acima são pessoas físicas que prestarão serviço público relevante, sem vínculo
empregatício.
2. JUSTIFCATIVA:
2.1 O Fundo Municipal de Assistência Social de Monte do Carmo é constituído por um conjunto
de serviços que atendem a toda a população local e referenciada, onde estes serviços estão
voltados para Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de média complexidade. É
importante destacar, ainda, que a proteção ao usuário do SUAS é essencial e deve estar
sempre baseada em Planejamento, tecnologia e métodos práticos, socialmente aceitáveis,
tornados acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade para eles e a um custo que tanto a
comunidade como o país possa arcar.
3. FUNDAMENTO LEGAL:
3.1 Este chamamento de Profissionais da Assistência Social, conforme dispõe o art. 25 inciso II,
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1 Os serviços de assistência social aos usuários do SUAS deste município, obedecerá:
I. Demandas exclusivas para o qual deverá o Prestador garantir que executará a carga horária
pré-estabelecida pelo Fundo Municipal de Assistência Social, onde o mesmo irá variar de acordo
com a necessidade de cada área, porém nunca deixando de cobrir o serviço.
II. Abaixo tabela com o quantitativo de vagas a credenciar, local de execução da prestação de
serviço e carga horária e valor mensal para a execução das atividades:
5. TABELA CARGO E PREÇO:
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IGD-BOLSA FAMILIA
ORD.
1
2

CARGO
Digitador (a) do Cadastro Único
Entrevistador (a) do Cadastro Único

QUANT. JORNADA
EQUIPE SEMANAL
2
40h
2

40h

VALOR
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00

CRAS/PAIF; SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS;EQUIPE VOLANTE
ORD.
1

QUANT. JORNADA
EQUIPE SEMANAL
8
4hs

CARGO
Palestrante

2

Facilitador (a) Social

3

VALOR
R$ 1.000,00

10

40hs

R$ 1.100,00

Instrutor de Capacitação

5

8h

R$ 2.000,00

4

Orientador (a) Social

8

40hs

R$ 1.300,00

5

Assistente Social

2

30hs.

R$ 2.000,00

PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
ORD.
1
2

CARGO
Técnico(a) de Nível Superior
Visitador(a) Educador(a) Social

QUANT. JORNADA
EQUIPE SEMANAL
2
40hs
5

40hs

VALOR
R$ 1.350,00
R$ 1.100,00

OBSERVAÇÂO: O Fundo Municipal de Assistência Social não se obriga a contratar a totalidade
de pessoal credenciada, mas somente o quantitativo necessário as atividades.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMAS: 04.22.08.244.2202.2.057;04.22.08.244.2203.2.058;04.22.08.244.2203.2.059;
04.22.08.244.2203.2.060
ELEMENTO: 3.3.90.36 SUBELEMENTO:06;30;32.
ELEMENTO: 3.3.90.39 SUBELEMENTO:25;50;53.
FONTE: 80 MDS
7. OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO:
7.1 Executar todas as suas tarefas, a tempo e sem falhas, conforme regras do exercício
profissional;
7.2 Não recusar atendimento aos beneficiários do SUAS que lhe forem encaminhados,
devidamente identificados;
7.3 Indenizar o contratante ou terceiros, por quaisquer danos, causadas ou provocadas por sua
ação ou omissão no exercício de sua atividade.
7.4 Respeitar ás normas do exercício profissional da NOB-RH e da Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais (Resolução Nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência
Social);
7.5 Atender todos os usuários do SUAS de acordo com suas normas e rotinas habituais, sem
distinção entre os seus demais clientes Vedada a criação de normas e rotinas especiais e
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internas ao CREDENCIADO especificas para atendimento aos usuários do SUAS, que impliquem
em prejuízos ao atendimento dos mesmos;
7.6 Prestar atendimento aos usuários do SUAS, dentro dos conceitos de ética profissional e dos
padrões e normas relativas aos serviços credenciamento.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1 Colocar à disposição do contratado, para atender à execução das tarefas de sua
responsabilidade, os materiais, produtos, utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade
e estado de conservação adequada às necessidades de execução dos trabalhos;
8.2 Fiscalizar a realização dos serviços prestados pelo contratado, bem como requisitar, quando
necessário, a promoção de medidas para a regularidade na execução dos serviços de sua
responsabilidade.
8.3 Fiscalizar a execução e a qualidade dos serviços prestados aos usuários SUAS.
8.4 Efetuar o pagamento dos serviços após a apresentação de Nota Fiscal.
9. DO PAGAMENTO:
9.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal e
Comprovantes quitação das Obrigações Fiscais e Trabalhistas, após ser aceito e certificado pelo
Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o pagamento efetuado pelo Fundo Municipal de
Assistência Social, o qual ocorrerá de acordo com os repasses mensais do Fundo Nacional de
Assistência Social.
10. DA VIGÊNCIA:
10.1 O prazo da vigência do credenciamento vigorará pelo período de 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura. O credenciamento poderá ser prorrogado dentro dos critérios
estabelecidos pela lei nº 8.666/1993 e suas alterações
Responsáveis pela Elaboração:
Monte do Carmo-Tocantins.

EDILTON BEZERRA MONTEIRO
Gestor do Fundo Municipal
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ANEXO II
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, _________________________________________________________,
CPF/CNPJ _________________, residente/sediada na _______________________________,
n° ______, Bairro _______________, Município de __________________ - _______, vem
solicitar
Credenciamento
na
função
de
____________________________________
(especificar qual), conforme constante no anexo I do Edital de Credenciamento nº
005/2019 e compromete-se a prestar os serviços e que tem disponibilidade de carga horária
compatível com a conveniência dos usuários dos serviços, considerando-se o horário de
funcionamento das unidades de atendimento do município.

MONTE DO CARMO, __________/____________/_______

Nome do Profissional ou Razão Social da Empresa Assinatura
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

“DECLARAÇÃO”
Ao
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MONTE DO CARMO - TO
CREDENCIAMENTO N° 005/2019

(Razão
Social
da
Empresa
/
Nome
Completo
da
Pessoa
Física):___________________________________________________
estabelecida
na__________________________________________________, inscrita no CNPJ ou CPF sob
n.°___________________________________
neste
ato
representada
pelo
seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo de credenciamento em pauta, sob as penas
da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação no credenciamento citado, que
não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar
ocorrência de fatos supervenientes.
Por ser verdade assina a presente.

MONTE DO CARMO, __________/____________/_______.

Nome do Profissional ou Razão Social da Empresa Assinatura
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS EMPREGADOS

“DECLARAÇÃO”
Ao
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MONTE DO CARMO
CREDENCIAMENTO N.° 005/2019

__________________________________(Razão Social da Empresa) estabelecida na
________________________(endereço
completo),
inscrita
no
CNPJ
sob
n.°
______________________,
neste
ato
representada
pelo
seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo de credenciamento em pauta, sob as penas
da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (---).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser verdade assina a presente.

MONTE DO CARMO,________/____________/_______

Nome do Profissional ou Razão Social da Empresa Assinatura
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ANEXO V
MINUTA CONTRATO
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
POR
PROFISSIONAL
DA
AREA
DE
ASSISTENCIA SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e
o(a) Sr(ª)_____________________________________

O Fundo Municipal de Assistência Social de Monte do Carmo - Estado de Tocantins,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Benicio Pinto Cerqueira, s/n,
Centro, Monte do Carmo - TO, inscrito no CNPJ Nº. 13.448.994/0001-55. Neste ato
representado pela EDILTON BEZERRA MONTEIRO, Brasileiro, Casado, portador da cédula de
identidade RG Nº. 089.322 2 via SSP/TO, devidamente inscrito no CPF/MF sob o Nº.
274.103.401-00, residente e domiciliado Rua Conego Trindade nº 505, Setor Centro, Cidade
Monte do Carmo-Tocantins, CEP: 77.585-000 e do outro lado, a empresa -------, inscrito no
CNPJ nº --------, com endereço ------, Cidade ----- CEP:------ ou sr (a) -------, brasileiro (a)
CPF: -------RG -------, PIS/PASEP nº -------- com endereço à ----------, Cidade ----- CEP:-----doravante denominado (a) CREDENCIADO (A) para ________,têm entre si justo e acertado o
presente Contrato de Credenciamento, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir
estabelecidas.
Do Fundamento legal:
O credenciamento de que trata este contrato obedece ao estabelecido Regulamento do Sistema
de Credenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social para profissionais e prestadores
de serviços na área de Assistência Social, bem como fica reconhecida a situação de
inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput, do art. 25 e demais dispositivos
aplicáveis, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Edital de Chamamento Público nº
005/2019, Processos:9599; 9600; 9601/2019.
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada subcontratação dos serviços objeto do presente contrato de
credenciamento ou, ainda, a sua execução por terceiros.
Da Dotação Orçamentária:
As despesas do presente Contrato de Credenciamento correrão à conta da dotação
orçamentária
PROGRAMAS: 04.22.08.244.2202.2.057;04.22.08.244.2203.2.058;04.22.08.244.2203.2.059;
04.22.08.244.2203.2.060
ELEMENTO: 3.3.90.36 SUBELEMENTO:06;30;32.
ELEMENTO: 3.3.90.39 SUBELEMENTO:25;50;53.
FONTE: 80 MDS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto
1.1 - O CREDENCIADO, como profissional liberal, com vinculação hierárquica e funcional com o
Fundo Municipal de Assistência Social, prestará serviços de atendimento na(s) especialidade(s)
credenciada(s) incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação para
________________________________.
1.2 - Os serviços credenciados serão preferencialmente prestados nos estabelecimentos do
Fundo Municipal de Assistência Social, em dias e horários estipulados, no endereço informado
no ato do credenciamento, vedada a transferências, exceto no caso de existência de vagas, e
após deferimento do Fundo, do processo de solicitação de extensão de credenciamento.
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1.3 – O profissional credenciado que presta serviços em diferentes Unidades, deverá fazê-lo
observando as regras contidas neste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA: Das Obrigações e Responsabilidades do Credenciado
2.1 – Arcar com as despesas decorrentes de serviços de terceiros que lhe seja particularmente
prestado.
2.2 – Permitir o Fundo Municipal de Assistência Social avaliar o atendimento e os serviços
prestados aos usuários, através de auditorias específicas realizadas por profissionais do quadro
sendo reservado ao mesmo o direito de recusar ou sustar os serviços quando não atenderem
ao estipulado;
2.3 – Obedecer aos critérios exigidos quando das auditorias e perícias, na fiscalização sobre os
serviços contratados e sobre as pessoas a eles vinculados, bem como os princípios
estabelecidos no Código de Ética da categoria;
2.4 – Desenvolver diretamente os serviços contratados, não sendo permitida a subcontratação
dos serviços que se relacionem especificamente ao objeto do credenciamento, sob pena de
descredenciamento automático;
2.5 – Comunicar ao Fundo Municipal de Assistência Social, por escrito, mudança de dias e
horários de atendimento aos usuários, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
2.6 – Continuar o atendimento aos usuários, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a fim de que
não haja solução de continuidade, no caso de ocorrer o descredenciamento, independente da
parte que deu causa ao rompimento;
2.7 – Participar de treinamentos promovidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social
“Sistema de Atendimento ao Usuário” e peculiaridades administrativas inerentes ao
desempenho do serviço credenciado sempre que necessário;
2.8 – Aceitar e acatar os atos normativos ou regulamentos emitidos pelo Fundo Municipal de
Assistência Social.
CLÁUSULA TERCEIRA: Das Obrigações do Fundo Municipal de Assistência Social
3.1 – Fornecer materiais informativos e comunicados referentes
administrativas que visem o gerenciamento do objeto do credenciamento;

às

determinações

3.2 – Dirimir dúvidas do CREDENCIADO sobre o objeto do credenciamento, junto ao Fundo
Municipal de Assistência Social, suas Gerências e demais unidades administrativas, prestandolhe assessoria no tocante a divergências ou inovações na política administrativa e assistencial,
notificando-o, por escrito, a respeito de irregularidades detectadas na execução dos serviços;
3.3 – Fornecer aos usuários as informações referentes aos dias, horários e endereço do
CREDENCIADO;
3.4 – Comunicar ao CREDENCIADO com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, sobre
qualquer modificação em procedimento de atendimento aos usuários;
3.5 – Notificar o CREDENCIADO, por escrito, a respeito de advertências a ele dirigidas ou
quaisquer irregularidades constatadas na execução dos serviços credenciados, anexando cópias
ao respectivo processo de credenciamento;
CLÁUSULA QUARTA: Da Forma de Pagamento e Apresentação das Faturas
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4.1 – Os serviços prestados pelo CREDENCIADO serão remunerados de acordo com a tabela
de
honorários,
segundo
os
procedimentos
abaixo:
O
valor
de
R$______________________________________________.
4.1.1 - O pagamento será feito mensalmente de acordo com os valores estabelecidos pela
Tabela conforme anexo I, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, dos
programas: CRAS/PAIF; SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS;EQUIPE VOLANTE, PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, IGD-BOLSA FAMILIA,
CLÁUSULA QUINTA: Do Reajuste
5.1 - Os valores a serem pagos, poderão sofrer reajuste durante a vigência do presente TERMO
DE CREDENCIAMENTO, desde que autorizados pela chefa do poder executivo e Gestora do
Fundo Municipal de Assistência Social.
CLAÚSULA SEXTA: Do Acompanhamento do Desempenho e Fiscalização dos Serviços
Credenciados
6.1. – O Fundo Municipal de Assistência Social realizará o acompanhamento do desempenho
do CREDENCIADO através de pessoal qualificado e designados, anexando ao processo de
credenciamento as respectivas informações;
6.2 – O Fundo Municipal de Assistência Social exercerá fiscalização sobre os serviços
contratados e sobre as pessoas a eles vinculadas por meio de Auditores de seu quadro,
reservando-se ao direito de recusar ou sustar a prestação dos serviços que não estejam sendo
executados dentro das condições estipuladas neste instrumento;
6.3 – Quando detectadas irregularidades, o Fundo Municipal de Assistência Social solicitará ao
CREDENCIADO que envie suas justificativas, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento da solicitação emitida;
CLÁUSULA SETIMA: Dos Encargos e Tributos
7.1 – Toda e qualquer despesa de natureza social, trabalhista, previdenciária, tributária ou
securitária na execução deste Contrato de Credenciamento, serão suportadas por cada parte no
âmbito de suas respectivas responsabilidades, não possuindo o Fundo Municipal de Assistência
Social, qualquer vínculo empregatício com o CREDENCIADO;
7.2. – Qualquer despesa advinda da execução deste Contrato para Credenciamento ficará a
cargo das partes envolvidas, no âmbito de suas respectivas responsabilidades.
CLÁUSULA OITAVA: Da Vigência, Renovação e Suspensão do Credenciamento.
8.1
–
O
prazo
de
vigência
deste
Contrato
de
Credenciamento
será
de
_____________________ podendo ser rescindido por qualquer das partes a qualquer
momento, desde que a parte interessada o faça por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
8.2 – Os Contratos não podem ser automaticamente renovados, sob pena de ferir os ditames
da Lei 8.666/93.
8.3 – A renovação automática do credenciamento ficará condicionada a avaliação técnica pela
Comissão de Controle e Avaliação dos serviços prestados, através das informações das
auditorias realizadas e registradas no processo do CREDENCIADO.
8.4 – O CREDENCIADO poderá, por motivos justificáveis e a juízo da Administração,
interromper a prestação de serviços, objeto do credenciamento, desde que solicitado ao
Fundo Municipal de Assistência Social, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, pelo
prazo previamente estabelecido;
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8.5 – Caso o CREDENCIADO não retorne no prazo estipulado terá seu credenciamento
rescindido.
CLÁUSULA NONA: Das sanções Administrativas e Descredenciamento
9.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas com o credenciamento
sujeitará as partes, no que couber às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nos atos
normativos expedidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, assegurado o contraditório
e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.
CLÁUSULA DÉCIMA: Das Disposições Gerais
10.1 – O Fundo Municipal de Assistência Social emitirá sempre que oportuno instruções
normativas, visando orientar e disciplinar a relação com o CREDENCIADO e o USUÁRIO
beneficiário, a fim de regulamentar o atendimento dos serviços prestados;
10.2 – Considera-se parte integrante deste ajuste as instruções e demais atos normativos
regulamentadoras
do objeto de credenciamento já emitido pelo Fundo Municipal de
Assistência Social;
10.3 - Este Contrato de Credenciamento fica imediatamente rescindido quando
verificada infração a qualquer das cláusulas elencadas no presente instrumento, especialmente
se for verificada a cobrança de honorários profissionais não previstos ou se for apurada má-fé
na identificação dos usuários de serviços sociais, que de posse de provas, reserva-se no direito
de denunciar o CREDENCIADO junto a sua entidade ética representativa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Do Foro
11.1 – Fica eleito, o Foro da Comarca de PORTO NACIONAL - TO, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as lides porventura instaladas.
E, por estarem justos e acertados, assinam o CREDENCIADO e o Fundo Municipal de
Assistência Social, o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor.
MONTE DO CARMO - TO, ______ de ______de 2019.
EDILTON BEZERRA MONTEIRO
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social
Credenciado (a)
CPF OU CNPJ Nº
TESTEMUNHAS:
1____________________________________
CPF:---------------------------------------------2____________________________________
CPF:----------------------------------------------
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RECIBO DE ENTREGA

CHAMAMENTO N° 005/2019
Recebi (emos) do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL através da
Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de MONTE DO CARMO o edital de CHAMAMENTO
expedido dia 13 de Dezembro de 2019 contendo a especificação inerente ao objeto da
mesma, para ser devolvida a unidade administrativa referida até o dia 27 de Dezembro de
2019 (Primeira Etapa), devidamente preenchida com a devida documentação.
Estamos cientes que o não comparecimento na data e local do certame,
configurará o meu manifesto desinteresse.
Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) dos critérios de julgamento das
propostas bem como de todos os meus direitos e deveres como credenciado.

................................................... , ........... de .............................. de .....................

Assinatura do Interessado

Carimbo CNPJ

Interessado:
Endereço:
CPF/CNPJ(MF)
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COMUNICADO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 005/2019
O Fundo Municipal de Assistência Social de Monte do Carmo - TO, convida os profissionais,
Digitador (a) do Cadastro Único, Entrevistador (a) do Cadastro Único, Palestrante, Facilitador
(a) de Oficina, Instrutor de Capacitação, Orientador (a) Social, Psicóloga, Técnico (a) de Nível
Superior, Visitador (a) Educador (a) Social, e Palestrante, todos a fim de desenvolver Oficinas
Profissionalizantes, Acompanhamentos Especializado,através do, CRAS/PAIF; SCFV SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS;EQUIPE VOLANTE,
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, IGD-BOLSA FAMILIA,
ao preço conforme termo de
referencia do Edital, a se credenciarem Ate dia 27 de Dezembro de 2019 (Primeira Etapa),
situada à Rua Benicio Pinto Cerqueira s/n centro em MONTE DO CARMO – TO.
. Os editais deverão ser retirados junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 12:00
horas de segunda à sexta-feira, pelo e-mail: pmmc.licitacao@gmail.com, Mais informação
através do fone (63) 3540 – 1446.
.
Monte do Carmo - TO, 13 de Dezembro de 2019.

EDILTON BEZERRA MONTEIRO
Secretário Municipal de Assistência Social
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CERTIDÃO
CERTIFICAMOS para os devidos fins, que o CHAMAMENTO N°. 005/2019, foi
afixado no "placar" da Prefeitura Municipal, no dia 13 de Dezembro de 2019, devendo
permanecer até o dia da abertura do mesmo, conforme determina o art. 22, § 3°, da Lei
Federal 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente, nesta data.

Prefeitura Municipal de MONTE DO CARMO, 13 de Dezembro de 2019.

Gilvane Lopes Carvalho
Diretor de Licitações

