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CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001 / 2021 - SS 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PRESTADOR PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS NO MUNICÍPIO DE JUIZ 

DE FORA – MG. 

 

Preâmbulo 

 O Município de Juiz de Fora – MG, representado pela Secretaria de Saúde, CONVOCA as 

instituições interessadas em prestar serviços de operacionalização e execução dos Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT’s) no âmbito do Município de Juiz de Fora, tornando-se aptas a 

celebrarem contrato com o Município, considerando a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, a 

Portaria nº 3.090/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011 e as demais normas que regem a espécie e as 

condições previstas neste Edital. 

 

1. OBJETO 

 O presente Edital tem como finalidade a realização de processo público de credenciamento 

de Pessoas Jurídicas de Direito Público e de Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins 

Lucrativos, entidades filantrópicas, associações, ONG’s, OS’s, OSC’s e/ou OSCIP’s para seleção e 

habilitação a futuras celebrações de contrato administrativo, por meio de Chamada Pública, para a 

prestação de serviço através de contrato de operacionalização e execução de serviços referentes a 28 

(vinte e oito) Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT’s) TIPO II. Os SRT’s são modalidades de 

moradias direcionadas a usuários com maior grau de dependência, que necessitam de cuidados 

intensivos específicos, do ponto de vista da saúde em geral, e que carecem de ações com apoio 

técnico diário e pessoal, de forma contínua. A celebração do contrato dar-se-á por avaliação de 

capacidade técnica de uma ou mais entidades interessadas. 

1.1. Constituem anexos do presente Edital, dele sendo partes integrantes, independentemente de sua 

transcrição: 

1.1.1. ANEXO I – Relação de documentos; 

1.1.2. ANEXO II – Modelo de Requerimento; 

1.1.3. ANEXO III – Perfil e atribuições da equipe técnica. 

1.1.4. ANEXO IV – Legislações normativas 
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderá participar do presente Chamamento Público qualquer pessoa jurídica de direito público 

ou privado legalmente constituída sob a forma de fundação, associação ou sociedade civil, sem fins 

lucrativos, que tenha obrigatoriamente natureza social de seus objetivos relativos a gerenciamento e 

prestação de serviços de Assistência à Saúde. 

2.2. Serão vedadas, sob qualquer hipótese, as participações de: 

2.2.1. Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas por qualquer esfera federativa, ou suspensas de licitar 

ou impedidas de contratar com o Município de Juiz de Fora, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

2.2.2. Pessoas Jurídicas sob processo de falência, recuperação de crédito ou insolvência civil; 

2.2.3. Pessoas Jurídicas cujo diretor seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até terceiro grau de servidor público do Município de Juiz de Fora; 

2.2.4. As entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo 

restrito de associados, sócios ou instituidores; 

2.2.5. Os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional; 

2.2.6. As organizações partidárias, inclusive suas fundações; 

2.2.7. As entidades que operam planos de saúde e assemelhados com finalidade lucrativa; 

2.2.8. As cooperativas. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

3.1. Na hipótese de dúvida ou necessidade de esclarecimentos na interpretação deste Edital e seus 

Anexos, os interessados deverão solicitá-los por escrito à Secretaria de Saúde em até 05 (cinco) dias 

úteis antes da data marcada para a entrega dos documento. 

3.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidades nas normas 

aplicáveis, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

3.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o participante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

3.4. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao Edital deverão ser feitas por escrito e 

encaminhados à Secretaria de Saúde por meio do endereço eletrônico: dsme@pjf.mg.gov.br.  
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3.5. A Secretaria de Saúde apresentará suas respostas por meio de Boletins de Esclarecimentos 

numerados e disponibilizados no sítio eletrônico http://www.pjf.mg.gov.br, no banner 

“Chamamento Público SRT’s”, para ciência dos interessados. 

3.6. Da mesma forma, eventuais modificações ao presente Edital que o Município julgar 

necessárias, serão disponibilizadas no sítio eletrônico http://www.pjf.mg.gov.br, no banner 

“Chamamento Público SRT’s”, para ciência dos interessados. 

3.7. Eventual necessidade de alteração significativa do Edital, que afete a documentação a ser 

apresentada, implicará na obrigatoriedade de reabertura do prazo inicial, nos termos previstos na 

Lei Federal n. 8.666 de 21 de janeiro de 1993. 

3.8. É obrigação dos interessados o acompanhamento dos boletins, comunicados e informações 

disponibilizados no sítio eletrônico oficial do Município. Não serão aceitas reclamações 

fundamentadas na falta de conhecimento das informações nele disponibilizadas. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE REQUERIMENTO 

4.1. Os prestadores interessados deverão, pessoalmente por seu representante legal ou por 

procurador constituído, comparecer na sede do Conselho Municipal de Saúde, localizado na Rua, 

Batista de Oliveira nº 239, 4º andar, sala 402, Centro, nesta cidade, no dia 07/06/2021 às 9:00 

horas, portando toda a documentação exigida no Anexo I e do Requerimento (modelo Anexo II), 

devendo a mesma ser recebida pela Comissão de Chamada Pública. Caso haja interesse da 

Administração Pública, o prazo poderá ser prorrogado, sendo a prorrogação informada no sítio 

eletrônico http://www.pjf.mg.gov.br. 

4.2. Os documentos deverão ser entregues em 01 (uma) via na data, horário e local indicados no 

item anterior deste Edital, em envelope lacrado e devidamente identificado externamente da 

seguinte forma, completando os dados: 

À COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA 

REFERENTE: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR PARA 

OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS 

NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – MG 

NOME DA PROPONENTE: ___________________________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________ 

EMAIL: __________________________________________________________ 

http://www.pjf.mg.gov.br/
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4.3. Todos os documentos incluídos no envelope deverão ser apresentados em formato A-4, 

entregues na ordem em que foram exigidas no Anexo I, com todas as folhas numeradas em 

ordem crescente e rubricadas, apresentando um índice, a indicação do número de folhas e no final 

um termo de encerramento. Os documentos devem ser apresentados em linguagem clara, objetiva e 

concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinados pelo representante legal ou procurador 

legalmente constituído. 

4.4. Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada em língua portuguesa. Documento em 

língua estrangeira somente será admitido se acompanhado pela respectiva tradução para o português 

por Tradutor Público Juramentado e revestido das demais formalidades exigidas pela legislação 

brasileira. 

4.5. Após a entrega do envelope, a Comissão de Chamada Pública não aceitará a substituição ou 

anexação de qualquer documento por parte dos participantes, salvo nas seguintes hipóteses: 

4.5.1. Para fins de esclarecimentos que forem eventualmente solicitados pela Comissão de Chamada 

Pública; 

4.5.2. Para complementação dos documentos exigidos ou para o saneamento de eventual 

irregularidade no requerimento, que poderá ser concedida à participante pela Comissão de Chamada 

Pública, desde que precedida de requerimento. 

4.6. A participante poderá ser representada, em todos os atos do processo, inclusive nos contatos 

com a Comissão de Chamada Pública, por um representante legal, devidamente nomeado por 

procuração com poderes expressos para atuar neste procedimento. 

4.7. Fica dispensada a procuração prevista no item anterior na hipótese de a participante estar 

representada por seu responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade através do estatuto ou 

documento pertinente e documento oficial de identificação com foto. 

4.8. O documento referente à representação da participante deverá ser inserido no envelope de 

requerimento. 

4.9. O recebimento será feito por servidor da Secretaria de Saúde, integrante da comissão nomeada 

para esta Chamada Pública, que procederá a uma conferência meramente formal dos documentos 

listados no Anexo I, sem, contudo, realizar a análise de seu conteúdo. 

4.10. Constatada a falta de qualquer documento a Comissão de Chamada Pública poderá facultar 

prazo não superior a 48 horas para complementá-la, sob pena de desclassificação, sendo este ato 

mera liberalidade da comissão. 
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4.11. Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, que serão assinadas pelos membros 

da Comissão de Chamada Pública e pelos representantes das participantes presentes no ato. 

4.12. Fica reservado à Secretaria de Saúde – SS o direito de rejeitar qualquer pedido de habilitação, 

ou todos eles, fundamentadamente. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA QUALIFICAÇÃO 

5.1. Para habilitação, o interessado deverá apresentar a documentação relacionada no Anexo I deste 

instrumento e Requerimento (Anexo II), por meio de cópia devidamente autenticada. No caso de 

autenticação por servidor habilitado e/ou pelo presidente da Comissão de Habilitação, o interessado 

deverá apresentar o original do documento. 

5.2. A Comissão de Habilitação não receberá documentos encaminhados de forma diversa do 

estabelecido neste termo. 

5.3. Os documentos serão anexados no processo administrativo próprio, nº 3939/2020 Volume 1. 

5.4. Havendo necessidade de renovação periódica de documentos exigidos para habilitação estes 

devem ser apresentados com as alterações havidas inclusive no que diz respeito a sua validade. 

5.5. Com relação às certidões referentes a documentos jurídicos e fiscais, e às certidões relativas à 

qualificação econômica e financeira no âmbito da União, Estado e Município, deverão ser 

renovadas obrigatoriamente e apresentadas à Secretaria de Saúde independentemente de solicitação, 

sob as penas da Lei. 

5.6. Nos casos de alteração, acréscimos de disponibilidade de serviços, mudanças nos parâmetros 

contábeis, alterações no contrato social, o interessado deverá anexar aos autos documentos que 

comprovem as respectivas alterações. 

 

6. DO EXAME DOS DOCUMENTOS JURÍDICOS, FISCAIS E ECONÔMICOS 

6.1. Após o recebimento dos documentos, a Comissão de Chamada Pública se reunirá novamente 

para análise da documentação apresentada. 

6.2. Se necessário a Comissão de Chamada Pública solicitará, por escrito e fundamentadamente, ao 

interessado informações e documentos adicionais que complementem o processo de Habilitação. 

6.3. Poderá a Comissão ou qualquer representante dos serviços, procederem a diligências em 

documentos ou instalações e equipamentos do interessado a fim de fundamentarem seu parecer. 
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6.4. A Comissão, julgando necessário, poderá solicitar parecer especializado de qualquer órgão 

Municipal ou Estadual, para subsidiar suas decisões, não só para o exame de documentos jurídicos 

fiscais e econômicos, mas também para avaliação da capacidade técnica e operacional. 

6.5. A Comissão de Chamada Pública avaliará a viabilidade técnica e operacional dos interessados, 

devendo solicitar parecer dos órgãos da Secretaria de Saúde, caso seja necessário. 

6.6. Havendo necessidade poderá solicitar informações e documentos complementares. 

6.7. Visando a integralidade da assistência, deverá ser considerado para critério de julgamento pela 

Comissão a capacidade de operacionalização e execução de 28 (vinte e oito) SRT’s, podendo ser 

este número menor de acordo com a quantidade de entidades interessadas e capacitadas para tal. 

6.8. Será indeferido a habilitação das empresas ou entidades: 

a. Que pretendam prestar serviços em especialidades que não forem pertinentes ao seu ramo de 

atividade, expresso nos documentos de constituição da empresa ou entidade; 

b. Que pretendam prestar serviços em especialidades que não tenha demonstrado desempenho 

adequada em contratos anteriores com o MUNICÍPIO; 

c. Que possuam ações criminais praticadas contra a administração pública, bem como denúncias de 

irregularidades por serviços prestados ao município anteriormente. 

d. Que deixarem de apresentar, no todo ou em parte, a documentação solicitada, ou que tenha 

apresentado documentos com data vencida; 

e. Que estejam em recuperação judicial ou com falência decretada; 

f. Que tenham sido declarados inidôneos; 

g. Que estejam impedidos de contratar com o MUNICÍPIO; 

h. Que tenham participação direta ou indireta de servidores, funcionários, empregados ou dirigentes 

do MUNICÍPIO; em cargo ou em função de chefia, assessoramento ou em função de confiança no 

SUS Juiz de Fora, e ainda de sócios e diretores que sejam servidores municipais; 

i. Que não apresentarem a documentação complementar no prazo estabelecido pela Comissão. 

 

7. DA DECISÃO DA COMISSÃO 

7.1. Após a análise da documentação a Comissão emitirá seu parecer, sendo registrado em ata e 

anexada aos autos do processo administrativo próprio. 

7.2. Todas as decisões da Comissão serão publicadas no órgão oficial do MUNICÍPIO. 
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7.3. Será habilitado para a prestação do serviço o interessado que obtiver parecer favorável da 

Comissão e devidamente homologado pelo Gestor Municipal de Saúde e obedecer aos critérios 

técnicos e assistenciais considerados. 

7.4. O deferimento do pedido de habilitação e alterações não constitui compromisso de contratação 

pelo MUNICÍPIO.  

7.5. A habilitação poderá ser renovada bastando, para isso, atualizar os documentos vencidos. No 

caso de assinatura de contrato será obrigatório a renovação dos documentos com validade vencida, 

sob as penas da Lei. 

7.6. A atualização da habilitação poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo interessado, bastando 

para isso que apresente documentação comprovando a alteração solicitada. 

7.7. A Secretaria de Saúde a qualquer tempo, garantida a prévia defesa, poderá alterar, suspender ou 

cancelar a habilitação de qualquer prestador de serviço que deixar de atender as condições jurídicas, 

fiscais, econômicas, financeiras ou técnicas e demais condições que originaram sua habilitação ou 

ainda que venham a incorrer em qualquer das condições impeditivas para habilitações discriminadas 

neste Edital. 

7.8. Será gerado um banco de prestadores com todos os habilitados pela presente chamada pública. 

 

8. DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

8.1. SELEÇÃO DAS EMPRESAS OU ENTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

8.1.1. A celebração de contratos com os habilitados far-se-á de acordo com as necessidades de 

atendimento do SUS, e considerando os critérios de seleção definidos no presente regulamento bem 

como os critérios técnicos e experiência comprovada de atuação na prestação de serviço público na 

área da Saúde. 

 

8.2. FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES 

8.2.1. Selecionados os prestadores, o processo será submetido à autorização da Secretária de Saúde 

para a contratação cujo despacho será publicado no órgão oficial do Município. 

8.2.2. Após esta autorização será celebrado contrato administrativo regido pelas normas de Direito 

Público, observadas as condicionantes deste termo. 

8.2.3. Em caso de habilitação de 02 (duas) ou mais prestadoras, caberá ao município, por intermédio 

do DESM, estabelecer a divisão dos grupos de moradores nas residências de acordo com o maior 
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benefício para estes, observando critérios técnicos e assistenciais. O número de moradores por SRT 

será definido por critérios técnicos, sendo o mínimo de 04 (quatro) e o máximo de 10 (dez) 

moradores por casa, não ultrapassando o total de 270 (duzentos e setenta) moradores, atendidos nos 

28 (vinte e oito) SRT’s. 

8.2.4. O contrato a ser assinado se submeterá as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

8.2.5. Assinado o instrumento contratual, caberá ao Município providenciar a sua publicação em 

Diário Oficial, através de extrato resumido do termo de contrato, decorrente do presente processo de 

seleção de prestadores de serviços. 

8.2.6. A assinatura do contrato ficará condicionada a renovação dos documentos vencidos. 

 

8.3. PERÍODO DO CONTRATO 

8.3.1. O contrato terá vigência de 12 (meses) da data de assinatura, podendo ser prorrogado por 

sucessivos e iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. 

8.3.2. A CONTRATADA deverá manifestar-se oficialmente à CONTRATANTE, sobre o interesse 

em dar continuidade à prestação de serviço de saúde em questão, com antecedência mínima de 120 

(cento e vinte) dias anteriores ao término da vigência do instrumento de Contrato, devendo atender 

ao mesmo critério e prazo, caso não haja interesse. 

 

9. DA NATUREZA DOS SRT’S E ORGANIZAÇÃO DO SUS 

9.1. Na execução do contrato as partes deverão observar as seguintes condições gerais de 

organização do SUS-JF: 

9.1.1. Os SRT’s possuem natureza pública, constituindo-se em modalidades assistenciais 

substitutivas à internação psiquiátrica prolongada no SUS (ver Anexo IV); 

9.1.2. Os SRT’s são moradias inseridas na comunidade que integram a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS); 

9.1.3. O financiamento do serviço é de corresponsabilidade dos governos federal, estadual e 

municipal, devendo o recurso ser repassado via Fundo Municipal de Saúde; 

9.1.4. A aplicação do recurso e a execução das ações devem observar o disposto nas normativas do 

Ministério da Saúde, pelas Portarias nº 106/2000/GM/MS, nº 3090/2011/GM/MS, nº 

3088/2011/GM/MS e demais legislações vigentes, bem como nas normativas do município de Juiz 

de Fora; 
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9.1.5. O número de moradores por SRT será de no mínimo 04 (quatro) pessoas e no máximo 10 

(dez) pessoas, conforme Portaria nº 3.090/2011/GM/MS; 

9.1.6. Os SRT’s devem ser acompanhados pelos CAPS ou ambulatórios especializados em saúde 

mental, ou, ainda, equipe da Atenção Primária (com apoio matricial em Saúde Mental); 

9.1.7. A prescrição de medicamentos para os moradores dos SRT’s deverá ser prioritariamente em 

consonância com a Relação de Medicamentos da SS/JF e/ou de acordo com a RENAME ou de 

normas e diretrizes específicas do Ministério da Saúde; 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES 

10.1. OBRIGAÇÕES COMUNS 

10.1.1. Cumprir as diretrizes das políticas de saúde federal, estadual e municipal, em especial as 

diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental; 

10.1.2. Informar aos moradores e familiares ou curadores, os seguintes avisos: 

a. O SRT é um estabelecimento integrante da rede SUS, com gratuidade dos serviços prestados; 

b. Informar sobre a Ouvidoria Municipal de Saúde para sugestões, reclamações e denúncias; 

10.1.3. Observar o uso e acesso integral dos benefícios sociais e previdenciários dos moradores, 

comunicando às autoridades competentes os casos de apropriação indébita. 

10.1.4. Desenvolver ações voltadas ao requerimento e acesso dos usuários à documentação pessoal, 

contribuindo para o resgate da cidadania dos moradores. 

 

10.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.2.1. Organizar e providenciar a ofertar dos materiais e serviços necessários ao atendimento dos 

moradores, a exemplo: alimentação; higiene; limpeza; recursos humanos; aluguel; IPTU; energia 

elétrica; água; telefonia; manutenção predial, adequações e alterações pontuais na residência de 

acordo com as necessidades de locomoção, proteção, higiene e bem-estar dos moradores conforme 

legislações vigentes; reparos na rede elétrica, hidráulica e telefonia; pintura de paredes; troca de 

lâmpadas; manutenção, seguro e abastecimento dos veículos; e material de escritório. 

10.2.2. Prestar os serviços referentes às Residencias Terapêuticas do SUS e ao acesso aos serviços 

de saúde conforme especificado nas legislações vigentes da Saúde Mental; 

10.2.3. A entidade deverá comprometer-se com os transportes para deslocamento dos usuários, dos 

profissionais ou de materiais, que se fizerem necessários ao tratamento, reabilitação e acesso a bens 
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e serviços, desde que esteja em conformidade com o Projeto Terapêutico Singular ou Projeto 

Terapêutico do SRT; 

10.2.4. Dispor de serviço com infraestrutura adequada para receber o morador/usuário bem como 

seus representantes legais, tendo como base a documentação de identificação do morador e a 

documentação e protocolos pertinentes especificados no fluxo estabelecido pelo Gestor Municipal; 

10.2.5. Manter atualizado os dados dos moradores, conforme as legislações vigentes; 

10.2.6. Realizar mapeamento e diagnóstico do território no local de residência dos moradores, 

visando a inserção na comunidade e o fortalecimento dos laços sociais dos moradores: 

reconhecimento da vizinhança, estabelecimento de vínculos com as pessoas que residem e 

trabalham no entorno, utilização conjunta dos espaços sociais, culturais, de lazer, do comércio e da 

rede social de apoio do território; 

10.2.7. Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos moradores de SRT; 

10.2.8. Responsabilizar-se pela guarda, conservação e manutenção dos móveis, equipamentos e 

utensílios que integram cada SRT; 

10.2.9. Comunicar à Secretaria de Saúde sobre os bens patrimoniados pelo Município que estiverem 

em desuso para providências cabíveis; 

10.2.10. Responsabilizar-se por auxiliar os moradores na organização dos bens e pertences, quando 

do término da vigência do contrato e necessidade de transição. 

10.2.11. Informar ao Município por meio da Secretaria de Saúde (interveniente), no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis, eventual alteração de sua razão social, modificação de sua diretoria ou de 

seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão respectiva do Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas; 

10.2.12. Emitir, trimestralmente, relatórios consolidados das atividades desenvolvidas, seguindo 

modelo fornecido pela Secretaria de Saúde, quanto à execução dos serviços assistenciais e quanto à 

aplicação dos recursos financeiros repassados pela SS, os quais serão encaminhados ao 

Departamento de Saúde Mental, bem como ao Conselho Municipal de Saúde; 

10.2.13. Encaminhar mensalmente ao DESM/SSAS/SS a relação dos moradores dos SRT’s; 

10.2.14. Fornecer ao DESM trimestralmente, ou quando solicitado, as informações necessárias aos 

CAPS para lançamento no Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS) e nos formulários e 

instrumentos para registros de dados da produção definidos pela SS/PJF e as atividades realizadas. 
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10.2.15. Apresentar ao SUS, sempre que solicitado, comprovação do cumprimento das obrigações 

tributárias e sociais legalmente exigidas; 

10.2.16. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem a execução do 

objeto deste instrumento; 

10.2.17. Informar aos trabalhadores as obrigações e compromissos estabelecidos no Contrato, 

implementando dispositivos e ações para seu fiel cumprimento; 

10.2.18. Participar de reuniões e discussões de gestão no DESM e na SS/PJF, sempre que 

solicitado; 

10.2.19. Garantir acesso do Conselho de Saúde do Município de Juiz de Fora às informações 

pertinentes à execução do serviço e aos Serviços Residenciais Terapêuticos, sempre que solicitado, 

visto que o Conselho possui atribuição de fiscalizar, monitorar e acompanhar as ações na área da 

saúde; 

10.2.20. Permitir acesso dos técnicos da SS/PJF aos registros, sistemas e informações, e aos 

Serviços Residenciais Terapêuticos, sempre que solicitado;  

10.2.21. Participar dos espaços de discussão e articulação da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), 

garantindo a efetividade da assistência integral aos moradores dos SRT’s bem como em outros 

órgãos e setores que se fizerem necessários à prestação do serviço;  

10.2.22. Identificar e planejar ações de prevenção e promoção a partir de dados epidemiológicos 

que impliquem em alterações nos projetos terapêuticos singulares dos SRT’s e dos moradores, em 

parceria/consonância ao DESM/SSAS/SS/PJF; 

10.2.23. Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, 

equipamentos de proteção individual (EPI), impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a 

incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço; 

10.2.24. Pagar todos os serviços profissionais e procedimentos a eles vinculados; 

10.2.25. Responsabilizar-se exclusivamente e integralmente pela contratação de pessoal para a 

execução do objeto contratado, incluindo todos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais e empresariais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma 

hipótese poderão ser transferidos para o Município de Juiz de Fora; 

10.2.26. Observar o disposto nas Portarias nº 106/2000/GM/MS e nº 3090/2011/GM/MS, e outras 

que se fizerem vigentes, para a composição do quadro profissional necessário à execução do serviço 
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em SRT tipo II conforme o disposto no Anexo III. A equipe de profissionais poderá ser ajustada e 

remanejada de acordo com orientações posteriores da Secretaria de Saúde às entidades contratadas. 

10.2.27. Selecionar e contratar os cuidadores, técnicos de enfermagem, referência técnica e 

acompanhantes terapêuticos que exercerão as atividades nas Residências Terapêuticas, observando 

o disposto no Anexo IV.  

10.2.28. Advertir ou substituir profissional quando solicitado pelo DESM, no prazo máximo de 24 

horas e 72 horas, respectivamente, a contar do recebimento da solicitação emitida pelo 

Departamento de Saúde Mental. A solicitação poderá ocorrer devido a ação ou omissão voluntária, 

ou de negligência, imperícia ou imprudência, desrespeito, assédio moral ou sexual, utilização 

indevida dos recursos e benefícios dos moradores, entre outros, que configuram violação dos 

Direitos Humanos, faltas repetitivas no trabalho que comprometam o bom andamento dos serviços, 

bem como a não observância às atribuições dos profissionais contantes em Anexo III; 

10.2.29. Justificar as razões técnicas da realização ou da não realização de qualquer ato profissional 

quando requerido pelo usuário, por seu responsável, pelo CAPS de referência e/ou pela Secretaria 

de Saúde; 

10.2.30. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado ao morador, decorrentes de ação ou 

omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados, 

assegurando-se o direito de regresso contra a responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo 

da aplicação das demais sanções cabíveis. O Contratado deverá ser responsável por providência 

imediata em relação a qualquer denúncia referente ao cuidado na residência; 

10.2.31. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao morador ou ao seu representante, por 

profissional empregado, vinculado ou preposto, em razão da execução do contrato; 

10.2.32. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar ao SUS ou 

ao usuário deste; 

10.2.33. Respeitar as decisões e a autonomia dos moradores, salvo nos casos de iminente risco ou 

obrigação legal, sendo estes comunicados às equipes de Saúde Mental; 

10.2.34. Participar das oficinas e dos cursos de capacitação oferecidos pela SS/MG; 

10.2.35. Movimentar os recursos que lhe forem repassados em conta-corrente específica e exclusiva 

para o programa, conforme Portaria nº 3090/2011/GM/MS “....Art. 5º Os recursos financeiros para 

o custeio das atividades de que trata esta Portaria são oriundos das dotações orçamentárias 

consignadas ao Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho: I - 
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10.302.1220.8585 – Atenção à Saúde da População para procedimentos de Média e Alta 

Complexidade para os repasses referentes ao custeio mensal; e II - 10.302.1220.20B0 – Atenção 

Especializada em Saúde Mental, para o repasse referente ao incentivo de 

implantação/implementação”; 

10.2.36. Dispor de novas instalações físicas para os SRT’s ou manter aquelas já existentes, 

conforme definido nas Portarias nº 106/2000/GM/MS e nº 3090/2011/GM/MS; 

10.2.37. Solicitar visita técnica e aprovação do DESM para a locação do imóvel indicado pela 

contratada para a instalação da Residência Terapêutica; 

10.2.38. Firmar contrato de locação de imóvel, na qualidade de locatária, para fins de instalações de 

cada Residência Terapêutica tipo II, de acordo com as Portarias Ministeriais citadas e outras que se 

fizerem vigentes, em áreas consideradas estratégicas para facilitação de acesso dos moradores aos 

CAPS e Unidades de Atenção Primária à Saúde de referência, bem como a outros serviços e 

dispositivos da rede e da comunidade, responsabilizando-se pela quitação de todos os encargos 

contratuais, nos termos da Lei nº 8.245/1991, primando pela continuidade do pacto locatício; 

10.2.39. Participar das discussões junto ao DESM, sempre que solicitado, para a construção e 

elaboração dos parâmetros assistenciais dos SRT's, bem como para a criação de protocolos de 

atendimento e encaminhamento, de acordo com as legislações vigentes; 

10.2.40. Comunicar ao familiar ou responsável legal, bem como ao CAPS e DESM, a(s) 

intercorrência(s) grave(s), acidente(s), mudança de residência, desaparecimento ou falecimento de 

morador, no prazo máximo de 24 horas após a ocorrência; 

10.2.41. Executar as ações necessárias à reabilitação psicossocial dos moradores, estabelecidas no 

Projeto Terapêutico Singular, a ser elaborado a partir das discussões multiprofissionais que 

envolvam os técnicos de referência das Residenciais Terapêuticas e técnicos do CAPS de 

referência, incluindo: 

a. Promover ações que contemplem o treinamento das habilidades dos moradores para o 

gerenciamento e execução das atividades domésticas diárias que promovam sua autonomia, 

considerando suas possibilidades e potencialidades, incluindo a elaboração da própria alimentação e 

adequação nutricional, cuidado com a higiene, vestuário e ambiente doméstico; 

b. Articular a inserção dos moradores em Unidades da Atenção Primária à Saúde, favorecendo e 

estimulando o acesso do morador ao serviço, incluindo os atendimentos clínicos, participação em 

grupos de educação em saúde; dentre outras ações/atividades; 



 

 

 

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 
Secretaria de Saúde 

Rua Halfeld, 1400 – 2 º andar – Centro – Juiz de Fora – MG – Cep: 36016-015 
FONE: 3690-8458 – Email: secretariadesaude@pjf.mg.gov.br 

c. Mobilizar recursos comunitários e estimular a participação dos moradores, de acordo com seu 

interesse e necessidade, em reuniões de movimentos e entidades representativas na comunidade, 

cultos religiosos, caminhadas, visitas a pontos turísticos, cinema, comércio, dentre outros; 

d. Promover a inserção dos moradores em atividades escolares, através da articulação com a rede de 

ensino, considerando o interesse e necessidade dos usuários; 

e. Promover articulações intersetoriais que possibilitem acesso ao trabalho e a criação de iniciativas 

de geração de trabalho e renda, oportunizando o treinamento e qualificação profissional através de 

recursos da comunidade e/ou com a Rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 

f. Estimular e auxiliar os moradores na utilização dos recursos financeiros (como aposentadoria, 

pensão, Benefício de Prestação Continuada e Programa de Volta para a Casa) para o custeio de suas 

necessidades pessoais e do coletivo do SRT, como estratégia para a execução do trabalho de 

reabilitação psicossocial e para a gradual independência dos recursos públicos no que se refere ao 

custeio dessas despesas; 

g. Auxiliar os moradores e/ou familiares nos processos de requerimento e acesso à documentação 

pessoal dos moradores, ao Benefício do Passe Livre Municipal, ao Benefício de Prestação 

Continuada e outros benefícios sociais inerentes aos usuários residentes, fornecendo toda a 

documentação exigida para esses fins; 

10.2.42. Em conformidade com o artigo 5º da Constituição Federal, que institui a inviolabilidade da 

liberdade de crença e a laicidade do Estado, fica expressamente proibido à contratada, a menção, 

indução ou obrigação a qualquer crença ou prática religiosa; 

10.2.43. Quando solicitado pelo Ministério Público ou Tribunal de Justiça, exercer o múnus da 

curatela dos moradores do SRT que demandarem por tal instituto jurídico. 

 

10.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.3.1. Transferir os recursos previstos neste termo conforme cláusula de RECURSOS 

FINANCEIROS; 

10.3.2. Acompanhar, monitorar e avaliar as ações relativas à execução do objeto do Contrato; 

10.3.3. Fiscalizar, através da Subsecretaria de Atenção à Saúde e do Departamento de Saúde 

Mental, as ações relativas à execução do objeto do Contrato; 

10.3.4. Prestar orientações à Contratada, no intuito de que sejam cumpridos os compromissos 

pactuadas no Contrato; 
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10.3.5. Exercer o gerenciamento e a supervisão técnica, através do DESM, orientando e 

acompanhando o desempenho da Contratada quanto ao cumprimento das obrigações e execução das 

ações nos Serviços Residenciais Terapêuticos; 

10.3.6. A supervisão técnica far-se-á através do DESM com as referências técnicas da contratada. O 

DESM é responsável pela capacitação das referências técnicas e participará, de forma passiva, dos 

processos seletivos realizados pela contratada; 

10.3.7. Construir e elaborar os parâmetros assistenciais dos SRT's, bem como criar os protocolos de 

atendimento e encaminhamento, de acordo com as legislações vigentes. 

10.3.8. Alimentar, mensalmente, os sistemas de informações do Registro das Ações Ambulatoriais 

de Saúde (RAAS) do Ministério da Saúde, necessários para o acompanhamento do Serviço 

Residencial Terapêutico; 

10.3.9. Notificar a Contratada quando constatado ocorrências, sobre o não cumprimento das metas 

pactuadas, ou quaisquer outras alterações que interfiram no desempenho do Serviço Residencial 

Terapêutico; 

10.3.10. Selecionar, através do DESM, os usuários que serão encaminhados para o Serviço 

Residencial Terapêutico; 

10.3.11. Realizar, através do DESM, visita técnica e aprovação dos imóveis a serem locados pela 

Contratada para a implantação dos SRT’s, observando o disposto nas Portarias Ministeriais e 

considerando o acesso dos moradores aos CAPS e Unidades da Atenção Primária à Saúde, bem 

como outros serviços e dispositivos da rede e da comunidade; 

10.3.12. Apresentar proposta de habilitação dos Serviços Residenciais Terapêuticos junto ao 

Ministério da Saúde; 

10.3.13. Analisar e aprovar através do Departamento de Saúde Mental a prestação de contas 

assistencial apresentada pela Contratada; 

10.3.14. Receber, através do Departamento de Saúde Mental, trimestralmente, relatório consolidado 

das atividades desempenhadas pela Contratada e dos gastos realizados para a execução dos serviços, 

sendo que este último relatório deverá ser encaminhado à Subsecretaria de Informação, Orçamento 

e Finanças (SSIOF) para análise e parecer quanto à aplicação de recursos financeiros; 

10.3.15. Analisar e aprovar através da SSIOF a aplicação de recursos financeiros apresentada pela 

Contratada; 
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10.3.16. Inventariar e patrimoniar os bens móveis adquiridos com os recursos repassados pelo 

Ministério da Saúde, bem como os bens que vierem a ser adquiridos pelo Município em 

substituição aos que se tornarem imprestáveis; 

10.3.17. Capacitar os cuidadores e demais profissionais dos SRT’s; 

10.3.18. Observar na aplicação dos recursos e na execução das ações e serviços as diretrizes 

preconizadas nas legislações vigentes e nas normas da SS/PJF; 

10.3.19. Assegurar à Auditoria Assistencial Setorial e aos órgãos de controle externo da 

Administração Pública o pleno acesso aos documentos originados em decorrência da aplicação dos 

recursos; 

10.3.20. Realizar a fiscalização dos SRT’s; 

10.4.21. Prestar suporte, junto aos órgãos públicos, para as articulações necessárias aos 

encaminhamentos dos casos de apropriação de recursos de moradores, ausência de documentação 

pessoal e processos de curatela. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As realizações de despesas dos serviços executados por força deste termo correrão à conta de 

dotação orçamentária consignada no Fundo Municipal de Saúde, a partir de dotações orçamentárias 

do Ministério da Saúde para o Município de Juiz de Fora e/ou extraordinariamente da Secretaria 

Estadual de Saúde de Minas Gerais e do Tesouro Municipal.  

11.2. Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas previstas neste edital 

ficam vinculados à transferência de recursos do Ministério da Saúde, destinados ao custeio mensal 

ao funcionamento do SRT e à Programação Pactuada e Integrada (PPI)/Média 

Complexidade/Psiquiatria Crônica. 

Programa de Trabalho ND FONTE VALORES 

10.302.0003.2280.4001 33.90.39  0159.149.600 

 

R$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais)/mês 

10.302.0003.2280.4001 

 

33.90.39  0159.149.692 

 

R$20.000,00 (vinte mil reais)/mês 

 

10.302.0003.2280.4001 

 

33.90.39  0159.149.692 

 

R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil 

reais)/mês 
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12. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

12.1. Para a execução do presente termo será destinado pela CONTRATANTE recurso financeiro 

anual estimado no montante de R$8.856.000,00 (oito milhões oitocentos e cinquenta e seis mil 

reais). 

12.2. O financiamento perfaz o montante mensal de R$738.000,00 (setecentos e trinta e oito 

mil)/mês, conforme condições abaixo: 

12.2.1. A CONTRATANTE repassará mensalmente à CONTRATADA os recursos transferidos 

pelo Ministério da Saúde, após o ingresso da receita no Fundo Municipal de Saúde, de acordo com 

o previsto na Portaria nº 3090/2011/GM/MS, podendo o valor máximo por Residência Terapêutica 

atingir o montante de R$20.000,00, quando houver ocupação de 10 (dez) moradores, sendo 

R$2.000,00 (dois mil reais) destinados para cada morador; 

12.2.2. A CONTRATANTE repassará mensalmente à CONTRATADA o incentivo financeiro no 

valor total de R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil) proveniente da PPI. Este valor deve ser 

dividido pelo número total de casas, sendo, assim, R$ 7.071,42 (sete mil e setenta e um reais e 

quarenta e dois centavos) por casa; 

12.3. Os valores estipulados no Termo de Referência serão reajustados na mesma proporção, 

índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde e/ou aditivados quando de 

desequilíbrio econômico e financeiro comprovado por vias legais;  

12.4. A CONTRATANTE repassará à CONTRATADA recursos transferidos pela Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais que tenham como finalidade financiamento ao Serviços 

Residencial Terapêutico, sendo o repasse previamente negociado com o gestor e aditivado através 

de termo próprio. Não há previsão de repasses estaduais periódicos; 

12.5. Os acréscimos de cobertura, advindos do contrato e necessários para a continuidade da 

política de saúde direcionada aos SRT’s deverão ser negociados com o gestor e aditivados através 

de termo próprio, observados os limites estabelecidos na Lei Federal nº 8666/9.  

 

13. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. A CONTRATADA se obriga a encaminhar a CONTRATANTE os seguintes documentos 

informativos: 

13.1.1. Quando solicitado, encaminhará informações sobre seu sistema de apropriação de custos; 
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13.1.2. Anualmente, apresentará demonstrações contábeis e financeiras contendo o balanço 

patrimonial e os resultados do exercício fiscal anterior, incluindo as renúncias e isenções fiscais e 

subvenções de qualquer natureza; 

13.1.3. A CONTRATADA apresentará mensalmente à CONTRATANTE recibo para a realização 

do pagamento, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débito 

Ampla da Subsecretaria de Receita/PJF, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão de 

Débitos Tributários da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais e Planilha de moradores 

dos SRT’s; 

13.1.4. A CONTRATADA apresentará trimestralmente relatórios consolidados das atividades 

desenvolvidas, seguindo modelo fornecido pela Secretaria de Saúde, inclusive quanto à aplicação 

dos recursos financeiros repassados pela SS, que deverão ser encaminhados pela CONTRATADA 

ao Departamento de Saúde Mental e ao Conselho Municipal de Saúde; 

13.1.5. A CONTRATANTE, através do Departamento de Saúde Mental e da SSIOF, deverá 

analisar e aprovar as prestações de contas assistencial e de aplicação dos recursos financeiros, 

respectivamente; 

13.1.6. O pagamento será realizado mensalmente à CONTRATADA, mediante valor transferido 

pelo Ministério da Saúde e outras fontes; 

13.1.7. Em caso de falecimento de morador, a CONTRATADA receberá por até 03 (três) meses o 

valor referente àquele morador, até o preenchimento da vaga ociosa. No caso de falecimento, o 

DESM deverá justificar no atesto mensal que este período é necessário para que o grupo de trabalho 

(Equipe do CAPS, do SRT e DESM) trabalhem o luto e a inserção de um novo morador no SRT; 

13.1.8. Em caso de desaparecimento de um dos moradores, o grupo de trabalho (Equipe do CAPS e 

do SRT) deverá articular a busca deste morador por um período de até 03 (três) meses. Durante este 

período, a CONTRATADA fará jus ao valor referente àquele morador. Não sendo localizado ou 

não havendo retorno do morador, este deve ser oficialmente desligado do SRT. Após o 

desligamento, um novo morador deverá ser indicado para a vaga ociosa, no prazo de 01 (um mês). 

 

14. DA RESCISÃO 

14.1. Constituem motivos para rescisão do contrato derivado deste termo o não cumprimento de 

qualquer de suas cláusulas e condições, bem como, motivos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93; 
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14.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela autoridade 

gestora da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes; 

14.3. A CONTRATADA deverá manifestar-se oficialmente à CONTRATANTE, sobre o não 

interesse em dar continuidade à prestação de serviço de saúde em questão, com antecedência 

mínima de 120 (cento e vinte) dias anteriores ao término da vigência do Contrato, bem como se 

responsabilizar pelo suporte no processo de transição da nova entidade contratada. 

 

15. DA AUDITORIA, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 

15.1. A execução do contrato oriundo deste termo será avaliada pela CONTRATANTE, mediante 

procedimentos de supervisão indireta ou local, sem prejuízo à observância do cumprimento das 

cláusulas e condições estabelecidas neste termo: 

15.1..1. Periodicamente, a CONTRATANTE vistoriará as instalações dos SRT’s, para verificar 

manutenção das condições técnicas básicas à execução do contrato; 

15.1.2. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre os serviços ora contratados, não 

eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE ou para com 

os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução deste termo; 

15.1.3. A CONTRATADA facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento, a fiscalização, a 

suspensão e auditoria permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados pelos servidores da CONTRATANTE designados para tal fim. 

 

16. DA TRANSIÇÃO 

16.1. Ficam estabelecidas as regras do período de transição dos serviços em execução para os que 

serão contratados por meio deste instrumento. 

16.2. Após assinatura do contrato, iniciar-se-á o período de transição, que deverá ocorrer no prazo 

máximo de 1 (um) mês, durante o qual a CONTRATADA deverá proceder a locação de imóveis, a 

contratação das equipes e a transferência dos grupos de moradores, assegurando o cumprimento das 

obrigações contratuais. Sugere-se, dentro das possibilidades da(s) contratada(s), a continuidade do 

aluguel dos imóveis que já abriguem SRT’s e que forem julgados adequados, a fim de menos 

impacto no cotidiano dos moradores durante o período de transição. Em casos excepcionais, haverá 

a avaliação de adiamento nos prazos de transição visando o menor prejuízo aos moradores.  
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16.3. DO FLUXO DE TRANSIÇÃO 

16.3.1. A transição dar-se-á após a assinatura do contrato e tem prazo máximo de 1 (um) mês para 

sua finalização. Devem participar efetivamente do Fluxo de Transição os gestores do contrato, 

representantes da Secretaria de Saúde e da CONTRATADA para a prestação de Serviço 

Residencial Terapêutico. 

16.3.2. Em caso de habilitação 02 (duas) ou mais prestadoras, caberá ao município, por intermédio 

do DESM, estabelecer a divisão dos grupos de moradores nas residências de acordo com o maior 

benefício para estes, observando critérios técnicos e assistenciais; 

16.3.3. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 1 (um) mês para a locação de imóveis e 

contratação de profissionais dentro das normas vigentes na Portaria nº 106/2000/GM/MS e Portaria 

nº 3090/2011/GM/MS, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA a contratação e/ou 

desligamento dos profissionais, técnicos de nível superior, técnicos de enfermagem e cuidadores 

para realizarem a prestação de serviços nos SRT’s, de acordo com as portarias e legislações 

vigentes. A equipe de profissionais poderá ser ajustada, dependendo do número de moradores, de 

sua autonomia e condições de saúde, conforme avaliação técnica do DESM;  

16.3.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela transferência dos mobiliários patrimoniados 

pela Prefeitura de Juiz de Fora e os itens adquiridos pelos moradores, devendo o processo de 

mudança e transição ser acompanhado pelo Departamento de Saúde Mental para as devidas 

avaliações e providências; 

16.3.4. O remanejamento dos moradores dar-se-á, preferencialmente, por grupo de usuários de cada 

SRT, observando, ainda, os grupos já formados, a fim de que, os laços de pertencimento e 

convivência sejam preservados, sendo o transporte dos mesmos de responsabilidade da entidade 

contratada.  

16.3.5. O repasse do valor dar-se-á por Residência Terapêutica transferida. 

16.3.6. Em caso de transferência de morador(es) em número inferior à totalidade da composição de 

uma Residência Terapêutica, estabelecida pela Portaria nº 3.090/2011/GM/MS, a Residência 

Terapêutica que acolher o(s) moradores receberá o valor proporcional por cada residente. Na 

hipótese de haver fracionamento do período utilizado pelo morador em residências distintas, este 

pagamento será proporcional ao período/dias em que o(s) morador(es) ficou(ficaram) na(s) SRT(s) 

de origem até a data da transferência para a(s) nova(s) SRT(s). 
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16.3.7. A transição ocorrerá sem qualquer ônus financeiro, material e assistencial para a 

Administração Pública; 

16.3.8. As atividades que competem à CONTRATADA durante a Transição:  

a. Participação em GT (Grupo de Trabalho) realizados no Departamento de Saúde Mental; 

b. Participar das reuniões, junto ao Departamento de Saúde Mental, com o objetivo de informar aos 

familiares sobre todo o processo de transição; 

c. Acompanhar os residentes junto aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 

d. Dar continuidade ao Projeto Terapêutico Singular (PTS) dos moradores; 

e. Manter as condições da casa conforme a ambiência das Portarias nº 106/2000/GM/MS e nº 

3.090/2011/GM/MS. 

16.3.9. Compete ao Departamento de Saúde Mental, através de equipe técnica e dos CAPS, 

monitorar e prestar as informações que se fizerem necessárias do PTS dos moradores para a 

CONTRATADA. 

16.3.10. As cláusulas relativas ao fluxo de transição deverão estar em consonância com as demais 

cláusulas do Contrato. 

 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. Pessoas jurídicas, contratadas pelo Município, seja por qualquer forma de ajuste, estarão 

sujeitas, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87, 

88 da Lei Federal nº 8.666/93 e modificações feitas na lei nº 8.883/94, combinado com o disposto 

no parágrafo segundo do artigo 7º, da Portaria nº 1286/93 do Ministério da Saúde a saber: 

17.1.1. Advertência escrita; 

17.1.2. Multa de 2% até 5% do valor anual do contrato; 

17.1.3. Multa dia de até 1/60 do valor mensal do contrato; 

17.1.4. Suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal; 

17.1.5. Declaração de inidoneidade; 

17.2. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula, após regular processo de apuração, 

dependerá da gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e 

circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, através de auditagem Assistencial ou inspeção, e dela 

será notificada o CONTRATADO. 
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17.3. As sanções previstas no item 14.1 poderão ser aplicadas cumulativamente na forma do § 3º do 

art.86 da Lei 8.666/93. 

17.4. O valor da multa ou multa dia será descontado dos pagamentos devidos pelo 

CONTRATANTE ao CONTRATADO que poderá interpor recurso administrativo, dirigido à 

Secretaria de Saúde. 

17.5. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas nesta Cláusula, não ilidirá o direito de o 

CONTRATANTE exigir o ressarcimento integral dos prejuízos das perdas e danos, que o fato 

gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários, e terceiros, 

independentemente da responsabilidade criminal, civil e ética do autor do fato. 

17.6. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, 

execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será 

de competência da Unidade Requisitante, na pessoa da autoridade competente, gestora da despesa, 

nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, para dirimir as 

questões decorrentes deste instrumento, com renúncia de qualquer outro foro por mais privilegiado 

que seja. 

18.2. A habilitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente. 

18.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Sra. Secretária de Saúde, ouvidas a Comissão de 

Habilitação/Contratação e a Assessoria Jurídica. 

18.4. A entrega da documentação será considerada pela Secretaria de Saúde como evidência de que 

o interessado: 

18.4.1. Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das obrigações 

estipuladas no presente instrumento; 

18.4.2. Examinou completamente todos os documentos entregues pelo Município, que os comparou 

entre si, e que obteve da Secretaria de Saúde todas as informações e esclarecimentos que julgou 

necessário; 

18.4.3. Que não existe qualquer ponto que considere duvidoso. 
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18.4.5. Esclarecimento que o preâmbulo, texto e anexos deste são complementares entre si de modo 

que qualquer informação que se mencione em um local e se omita em outro é considerado 

especificado e válido. 

18.5. Fica assegurado à Secretaria de Saúde o direito de proceder a exames e outras diligências a 

qualquer tempo, na extensão necessária, a fim de esclarecer possíveis dúvidas a respeito de 

quaisquer dos elementos apresentados. 

18.6. Os Requerentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob 

as penas da lei. 

 

Juiz de Fora, 4 de maio de 2021 

 

 

 

Ana Cristina de Lima Pimentel 

Secretária de Saúde 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 Lei n. 8666/93) 

1.1 Requerimento devidamente preenchido em conformidade com o modelo previsto no ANEXO 

II. 

1.2 Registro Comercial no caso de empresa individual. 

1.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de Sociedade Comercial, e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documento 

referente à eleição/escolha de seus administradores. 

1.4 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício. 

1.5 Decreto de Autorização, devidamente autenticado, em se tratando de empresa ou Sociedade 

Estrangeira em funcionamento no país. 

1.6 Certificado de entidade filantrópica expedido pelo respectivo conselho de assistência social, 

conforme o caso. 

2 REGULARIDADE FISCAL (art. 29 da Lei 8.666/93) 

2.1 Prova de inscrição no CNPJ da Receita Federal. 

2.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, pertinente ao seu ramo de 

atividades e compatível com o objeto da chamada pública, podendo a comprovação ser efetuada 

através do Alvará de Localização expedido pelo Município de Juiz de Fora. 

2.3 Certidão negativa da Secretaria da Receita Federal relativa às dívidas com a União Federal; 

2.4 Certidão Negativa de Débitos (CND) do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Lei nº 

8.212/91 art. 47, I, “a” e art. 56); 

2.5 Certidão negativa da Receita Estadual da sede do requerente; 

2.6 Certidão negativa ampla expedida pelo Município de Juiz de Fora; 

2.7 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (Lei nº 8.036/90 – art. 27-a) dentro do prazo 
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de validade expresso no documento; 

2.8 Certidão Negativa de Débito perante a Justiça do Trabalho. 

3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei 8.666/93) 

3.1 Alvará sanitário atualizado.  

3.2 Relação dos profissionais da equipe técnica, detentores do título de especialistas, disponíveis 

para realização dos serviços e grupos de procedimentos com indicação da especialidade e 

registros nas entidades profissionais competentes. 

3.3 Indicação do(s) Responsável (is) Técnico(s) da empresa ou entidade com identificação dos 

registros nas entidades profissionais competentes acompanhadas das respectivas comprovações. 

3.4 Declaração de submissão à fiscalização técnica e controle da SS ou quem este possa 

expressamente determinar. 

3.5 Indicação das instalações disponíveis para a realização dos serviços. 

3.6 Termo de compromisso garantindo a manutenção e a continuidade da prestação dos serviços 

referentes aos 28 (vinte e oito) SRT’s, pelo prazo contratado. 

4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei 8.666/93) 

4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício publicado ou assinado por 

contabilista devidamente registrado no CRC, juntamente com sócio ou diretor da empresa. 

4.2 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

requerente a não mais de 60 (sessenta) dias do protocolo do pedido de credenciamento. 

5 OUTROS DOCUMENTOS 

5.1 Cédula de identidade do(s) representante(s) legal (ais) - cópia autenticada. 

5.2 CPF/CIC do(s) representante(s) legal (ais) – cópia autenticada. 

5.3 A proponente deverá também juntar declaração, de que se obriga a manter, após o início do 

contrato, no seu quadro permanente, os profissionais contratados. Em caso de dispensa, a 

substituição a ele, deverá ser efetuada com profissional do mesmo nível e com qualificação 

compatível, sempre com a anuência prévia da SS, conforme preceito do § 10 do Art. 30 da Lei 
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8.666/93. 

5.4 Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com 

redação dada pela Emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos. 

5.5 Declaração de que não tem sócio e/ou diretores que ocupem cargo ou função de chefia, 

assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde/Juiz de Fora, nos termos do 

§ 4º do Art. 26 da Lei 8080/90; 

5.6 Declaração de que não têm sócios e/ou diretores que sejam servidores municipais da Prefeitura 

Municipal de Juiz de Fora, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei 8.666/93. 

5.7 Cadastro da Empresa junto ao CMS conforme resolução nº 384/2013 

Observações: 

1. Os interessados poderão incluir outros documentos para demonstração de suas capacidades 

operativas e assistenciais; 

2. No caso do prestador estar impossibilitado de apresentar alguns documentos deverá especificar a 

justificativa dessa impossibilidade. 
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ANEXO II 

MODELO DE REQUERIMENTO 

 

Juiz de Fora, ___ de _____________ de _____. 

À 

Secretaria de Saúde. 

Comissão de habilitação 

 

_______________, CNPJ_______________, com sede na 

______________________________________________________________________, bairro 

____________________________, cidade de ______________________, estado de 

_________________, CEP____________, Telefone ______________, através de seu representante 

legal infra-assinado, encaminha documentação para se habilitar a prestação de 

OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS 

RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, ao SUS JUIZ DE 

FORA.  

 

Por oportuno, declara que: 

1. Tomou conhecimento das instruções que regem a matéria no âmbito dessa Secretaria; 

2. Responderá na forma da lei, a qualquer tempo, pela veracidade das informações e dos 

documentos apresentados; 

3. Comunicará imediatamente e por escrito, a SS, qualquer alteração ocorrida na ordem jurídica, 

técnica, econômica ou administrativa da empresa; 

4. Comunicará, também, qualquer fato superveniente, impeditivo de sua habilitação; 

 

 Informa, a seguir, a relação de seus dirigentes e procuradores com os respectivos cargos: 

NOME CARGO IDENTIDADE CPF 

    

    

    

Observação: Se necessário, inserir mais linhas. 
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Com relação ao balanço apresentado informamos os seguintes parâmetros: 

PARÂMETRO VALOR 

Patrimônio Líquido R$ 

Capital Integralizado R$  

Liquidez corrente R$  

Liquidez geral R$  

 

  

 

Informa também que o contabilista que assina o balanço e calculou os dados acima é o Sr (a) 

_____________________________________, CRC nº _______ . 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS RECOMENDADO 

 

Conforme disposto nas Portarias nº 106/2000/GM/MS e nº 3090/2011/GM/MS, cada módulo 

residencial deverá contar com cuidadores de referência e um profissional técnico de enfermagem. 

Para cada grupo de 10 (dez) moradores orienta-se que a RT seja composta por 5 (cinco) cuidadores 

em regime de escala/plantão e 1 (um) profissional técnico de enfermagem diário. Além disso, o 

DESM preconiza 01 (uma) referência técnica para o máximo de 40 (quarenta) moradores. 
Logo, o conjunto dos 28 SRT’s habilitados que contam com 270 moradores atualmente devem 

contar com o quantitativo* de:  
 

Categoria Profissional Quantidade por casa (a cada 

10 moradores)* 

Quantidade total 

Cuidador 5 140 

Técnico de enfermagem 1 28 

Referência técnica (nível 

superior) 

1 a cada 40 moradores (em 

diferentes casas) 

7 

Coordenação de referências 

técnicas 

- 1 

Acompanhante terapêutico 

(regime de estágio) 

1 para cada 2 casas 14 

* os quantitativos podem ser modificados de acordo com a necessidade e características de cada 

residência e em comum acordo com o DESM. 
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ANEXO IV 

PERFIL E ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA 

 A equipe responsável pela operacionalização dos SRT’s deverá ser composta por 

cuidadores, técnicos de enfermagem, referências técnicas e acompanhante terapêutico (estagiário). 

Esses profissionais serão selecionados e contratados pela entidade, devendo contemplar análise de 

currículo e entrevista. O perfil pretendido requer capacidade para atuar no desenvolvimento das 

ações de desinstitucionalização, atividades voltadas à articulação da rede de cuidados e 

acompanhamento terapêutico.  

 

CARGO: Cuidador 

REQUISITOS: Ensino Fundamental 

ATRIBUIÇÕES: O cuidador é responsável pelo acompanhamento cotidiano no SRT, 

devendo estar presente em diversas ações, conforme demanda de cada casa e de cada 

usuário. A ênfase do cuidado está no auxílio e estímulo para a execução das atividades 

da vida diária (AVD) e atividades intermediárias da vida diária (AIVD), não cabendo 

ações de tutela, se atentando para a singularidade de cada situação. Nesta direção, as 

ações devem contemplar o suporte nas tarefas domésticas, administração dos recursos 

financeiros dos moradores, estímulo a autonomia, acompanhamento em atividades 

externas, dentre outras atividades necessárias à reabilitação psicossocial. 

 

CARGO: Técnico de Enfermagem 

REQUISITOS: Curso Técnico de Enfermagem 

ATRIBUIÇÕES: Os Técnicos de Enfermagem, enquanto trabalhadores da Saúde 

Mental, devem apoiar e contribuir para execução dos cuidados voltados à reabilitação 

psicossocial dos moradores, estimulando o protagonismo e autonomia dos mesmos. 

Além disso, devem ser responsáveis por cuidados específicos da Enfermagem, com 

ações direcionadas às orientações preventivas sobre comorbidades e uso adequado das 

medicações; colaboração na organização, manutenção, controle e uso das medicações, 

com o objetivo de estimular o autocuidado dos moradores; auxílio no preparo para 
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exames, consultas ou coletas de material, orientando sobre as condições necessárias à 

realização dos mesmos e investindo no protagonismo dos moradores; suporte aos 

cuidadores e moradores nas atividades referentes a higiene; verificação dos sinais vitais 

e condições gerais dos moradores, quando houver indicação médica ou de Enfermagem; 

acompanhamento dos moradores em consultas/atividades externas, dentre outras ações 

necessárias à reabilitação psicossocial. 

 

CARGO: Referência Técnica 

REQUISITOS: Curso Superior em Psicologia, Serviço Social, Enfermagem ou Terapia 

Ocupacional, com formação em Saúde Mental e/ou experiência profissional na área.  

ATRIBUIÇÕES: A Referência Técnica é responsável pela organização dos processos de 

trabalho nos SRT’s e cuidado aos moradores, visando o aumento da autonomia e 

protagonismo dos moradores em relação à própria vida. O profissional deve conhecer os 

moradores (sua história, relações familiares, histórico de adoecimento clínico e 

psiquiátrico, psicofarmacologia, grau de autonomia, aspectos da subjetividade, situação 

jurídica e da documentação pessoal; limitações e potencialidades; entre outros), 

favorecendo o fortalecimento de vínculos e a elaboração das ações e manejos junto aos 

moradores. Deve operar o cuidado; construir, acompanhar, articular e avaliar o PTS em 

conjunto com o usuário, sua família e equipe técnica (CAPS e APS); estabelecer 

vínculos de confiança, estimulando o usuário a ser ativo e corresponsável pelo 

desenvolvimento do seu PTS; atuar como agente facilitador e interlocutor para o 

acionamento e acesso dos moradores aos diferentes pontos de atenção da RAPS e de 

outros serviços (CAPS; especialidades médicas; sistema judiciário; instituições sociais, 

financeiras e comerciais, etc.). A condução do trabalho deverá estar em consonância 

com as orientações e construções técnicas estabelecidas pelo DESM, gestor do contrato, 

e as ações assistenciais pautadas nos PTSs elaborados para os moradores. 

 

CARGO: Acompanhante Terapêutico 

REQUISITOS: Curso Superior em andamento em Psicologia ou Pedagogia (regime de 
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ATRIBUIÇÕES: O acompanhante terapêutico é responsável por auxiliar na promoção 

da autonomia e na reinserção social, bem como uma melhora na organização subjetiva 

do usuário. O trabalho deverá ser realizado através de encontros com o morador, com o 

objetivo de facilitar seu processo terapêutico para que ele conduza sua vida com mais 

autonomia e resgate seu cotidiano. A ideia é que o AT possa mediar as relações do 

usuário: no âmbito de suas rotinas diárias; e em suas relações sociais e familiares. O 

trabalho se dará em relação direta com os demais profissionais, pautando-se no PTS. 
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ANEXO V  

LEGISLAÇÕES NORMATIVAS  

- Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências; 

- Lei  nº  8.142,  de  28  de  dezembro  de  1990,  que  dispõe  sobre  a  participação  da comunidade  

na  gestão  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  e  sobre  as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde; 

- Portaria nº 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, que define Serviços Residenciais 

Terapêuticos  (SRT); 

- Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 

- Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio reabilitação psicossocial para 

pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações - “De Volta para Casa”. 

- Manual do Ministério da Saúde: Residências Terapêuticas – Para quem precisa de cuidados em 

saúde mental, o melhor é viver em sociedade, 2004. 

- Portaria nº 3.088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS, republicada em 21 de maio 

de 2013; 

- Portaria nº 3.090/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, que altera a Portaria nº 106/GM/MS, de 11 

de fevereiro de 2000, e dispõe, no âmbito da RAPS, sobre o repasse de recursos de incentivo de 

custeio mensal para implantação e/ou implementação e funcionamento dos Serviços Residenciais 

Terapêuticos  (SRT); 

- Portaria nº 2.840/GM/MS, de 29 de dezembro de 2014 – Cria o Programa de 

Desinstitucionalização integrante do componente “Estratégias de Desinstitucionalização da Rede de 

Atenção Psicossocial” - (RAPS) , no âmbito do Sistema Único de Saúde  (SUS). 


