
• 	 Estado de Mato Grosso do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 

LEI ORDINÁRIA N° 1.217, DE 11 DE AGOSTO DE 2022. 
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Sarrúra mis Pierette 

"A UTORIZA O PODER EXECUTIVO A ESTABE-
LECER NORMAS E REGULAMENTAR, COM BA-
SE NO ARTIGO 25 DA LEI 8.666193, A MODALI-
DADE CREDENCIAMENTO / CHAMAMENTO 
PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de 

Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° A presente lei tem por objetivo definir características, condições, nor-

mas e competências para o credenciamento de pessoas jurídicas nas situações em que o objeto 

a ser contratado pelo município de Glória de Dourados/MS, através de seus órgãos, possa ser 

realizado simultaneamente por diversos contratados, conforme a necessidade. 

§ 1 0 0 credenciamento não tem caráter exclusivo, podendo o órgão ou entidade 

contratante convocar, em igualdade de condições, todos os credenciados ao mesmo tempo ou, 

mediante sorteio ou rodízio, um ou mais de um credenciado para a realização do mesmo ser-

viço, observadas as peculiaridades do serviço e do credenciado. 

§ 2° As atividades a serem atendidas pelo credenciamento necessitam de gran-

de agilidade de execução e apresentam elevado grau de imprevisibilidade, abrangência, volu-

me e complexidade, fatores estes que favorecem a utilização da presente modalidade de con-

tratação. 

Art. 2° O credenciamento obedecerá aos princípios da isonomia, da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da 

celeridade. 

Art. 30  Q credenciamento é um processo que ocorre por meio da pré-

qualificação, sendo permanentemente aberto a todos os interessados, pessoas jurídicas, que 
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atendam os requisitos estabelecidos no edital, observado o prazo de publicidade desta, para 

início do recebimento dos documentos de credenciamento de no mínimo 15 (quinze) dias 

úteis, com duração pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser republicado de acordo com 

o interesse público. 

Art. 400  processo de credenciamento deve ser autorizado pela autoridade 

competente, bem como será processado mediante a elaboração de edital pelo órgão público 

interessado, atendendo aos seguintes requisitos: 

1 - Descrição do objeto a ser contratado devidamente justificado pela gerência 

solicitante; 

II - Fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos interessados; 

III - Possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pos- 

soaj urídica; 

IV - Manutenção de tabela de preços dos diversos serviços a serem prestados, 

dos critérios de reajustamento e das condições e prazos para o pagamento dos serviços 

V - Rotatividade entre todos os credenciados quando o serviço for prestado no 

estabelecimento público e a escolha do usuário quando for no estabelecimento privado, sem-

pre excluída a vontade da administração na determinação da demanda por credenciado; 

VI - Vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabe- 

la adotada; 

VII - Estabelecimento das hipóteses de descredenciamento, assegurados o con-

traditório e a ampla defesa 

VIII - Possibilidade de rescisão do ajuste, pelo credenciado, a qualquer tempo, 

mediante notificação à administração com a antecedência fixada no termo; 

IX - Previsão de os usuários denunciarem irregularidade na prestação dos ser-

viços e/ou no faturamento. 

§1° A convocação dos interessados deverá ser feita mediante publicação no di-

ário oficial do município. 

§20 O pagamento dos credenciados será realizado de acordo com a demanda, 

tendo por base o valor pré-definido pela administração, conforme a tabela de referência apro-

vada pelo Conselho Municipal de Saúde (Anexo 1). 
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Art. 50  Será nomeada, por meio de portaria expedida pelo chefe do poder exe-

cutivo, a comissão especial de credenciamento, para analisar os documentos dos credencia-

dos, nos exatos termos do edital. 

Art. 6° A presente lei será regulamentada via decreto. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, 11 de agosto de 

2022. 

ARISTE A NANTES 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 1 
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• 	 Estado de Mato Grosso do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 

TABELA OFICIAL CONSTRUIDA DE CONSULTA - MÉDICO CLINICO GERAL 

Solicita-se ao Conselho Municipal de Saúde - CMS, a aprovação, para cons-

trução e instituição da Tabela de Preços Municipal de consultas medicas - clinico geral, refe-

renciada pela Tabela SUS, considerando que a modalidade necessária para tal credenciamento 

é "CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA" e consta em tal tabela com valor 

R$0,00 (zero reais), classificação n° 1347 03.01.01.006 4, procedimento n°1347 (anexo), fica 

impossibilitado o uso exclusivo da mesma. 

O valor estimado na tabela municipal foi baseado em pesquisas de mercado e 

realizado uma media conforme anexo. Devendo posteriormente os valores serem fixados por 

Decreto Municipal, após a devida aprovação do CMS de Glória de Dourados - MS. 

A Tabela poderá ser alterada em caráter excepcional para atender necessidade 

urgente da saúde, com a devida justificativa e posterior ratificação pelo CMS. 

TABELA OFICIAL CONSTRUIDA DE CONSULTA - MÉDICO CLINICO GERAL 

Item Descrição Unid. 

Quantidade 

de atendi- 

mcnto diário 

Quantidade de 

horas sema- 

i 	nallmcnsal 

Valor 

por hora 

Valor 

mensal 

01 Contratação de profis- 

sional para realização 

de atendimento médico 

Clínico 	Geral, 	nas 

Unidades Básicas de 
140h semanais R$ 

Saúde - UBS, 	com Horas 08 horas 
160h mensais 125,00 20.000,00 

carga horária de 40h 

•çpmnnai.ç 	ORh diárias, 

05 (cinco) dias por se- 

mana, conforme o fun- 

cionamento das UBS. 
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03— ARROIO DOS RATOS - RS: 
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Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 
Departamento de Compras e Licitações 
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04—TABELA SUS: 

X 	 x 	 -ucpaTm x 	+ 	 ° X 

C c 	 u 

Considerando a média das cotações acima, será pago pela Secretaria Municipal 

de saúde: R$ 125,00 reais por hora trabalhada, sendo que o teto máximo oferecido por esta 

secretaria é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, considerando a realidade orçamentária 

do município e os horários de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, que são 

de 08h (oito) horas diárias, totalizando valor dc R$ 1 .000,00 (mil reais) por dia. 

Tendo em vista que a Unidade Funciona de Segunda-feira à Sexta-feira, o valor 

semanal será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o mensal será de R$ 20.000,00 (vinte mil re-

ais). 

Vale ressaltar que somente serão pagas as horas trabalhadas e registradas pelo 

credenciado. 
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