
 

 

PROCESSO DE COMPRA N° 04/2021 

CREDENCIAMENTO N° 01/2021 - SOCIAL 

RETIFICAÇÃO 01 

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação edital e anexos do certame 

supradito. 

6. DOS SERVIÇOS E PREÇOS 

Inclusão de subitem: 

[...] 

6.1.  Em situações onde o idoso precise ser hospitalizado e manter-se internado, a licitante 

credenciada deve manter um responsável pelo acompanhamento deste idoso, se assim for 

necessário, o qual deve ser devidamente capacitado para atendê-lo. 

[...] 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR CREDENCIADO 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

8.1. Realizar e disponibilizar vaga para os acolhimentos no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

corridos após o recebimento da solicitação devidamente assinada e autorizada pela Secretaria 

da Assistência Social. 

[...] 

LEIA-SE: 

[...] 

8.1. Realizar e disponibilizar vaga para os acolhimentos no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

corridos após o recebimento da solicitação devidamente assinada e autorizada pela Secretaria 

da Assistência Social, quando houver vaga disponível. 

[...] 



 

 

 

9. OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Inclusão de subitem: 

[...] 

9.1.  Em situações onde o idoso precise ser hospitalizado e manter-se internado, o Fundo 

Municipal de Assistência Social pagará o valor constante no Anexo III para a licitante 

credenciada prestar o serviço de acompanhamento deste idoso, se assim for necessário, o 

responsável acompanhante deve ser devidamente capacitado para atendê-lo. 

[...] 

ANEXO III 

TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

Obs.: A quantidade mensal acima citada é referente aos 12 meses do prazo de vigência do 

credenciamento. 

[...] 

LEIA-SE: 

[...] 

Obs.1: A quantidade mensal acima citada é referente aos 12 meses do prazo de vigência do 

credenciamento. 

Obs.2: Em situações onde o idoso precise ser hospitalizado e manter-se internado, o 

município pagará o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para que a licitante 

credenciada mantenha um responsável pelo acompanhamento deste idoso, se assim for 

necessário, o qual deve ser devidamente capacitado para atendê-lo. 

[...] 



 

 

ANEXO IV 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Inclusão de subitem: 

[...] 

4. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:  

4.1.1. Em situações onde o idoso precise ser hospitalizado e manter-se internado, o 

município pagará o valor especificado no Anexo III, para que a licitante credenciada 

mantenha um responsável pelo acompanhamento deste idoso, se assim for necessário, o qual 

deve ser devidamente capacitado para atendê-lo. 

[...] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.2. A Contratada deverá oferecer acolhimento integral e ininterrupto, bem como: 

alimentação, vestuário, acolhimento noturno, espaços de referência, higienização, cuidados 

médicos incluindo medicamentos, fraldas se necessário, acompanhamento a consulta médica, 

exame e internação hospitalar, atividades socioeducativas, enquanto perdurar o acolhimento. 

Promover o desenvolvimento das capacidades adaptativas para a vida diária e promover a 

convivência entre os residentes. 

[...] 

LEIA-SE: 

[...] 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.2. A Contratada deverá oferecer acolhimento integral e ininterrupto, bem como: 

alimentação, vestuário, acolhimento noturno, espaços de referência, higienização, cuidados 

médicos, ministrar os medicamentos e fraldas se caso for necessário, acompanhamento a 



 

 

consulta médica, exame e internação hospitalar, atividades socioeducativas, enquanto 

perdurar o acolhimento. Promover o desenvolvimento das capacidades adaptativas para a vida 

diária e promover a convivência entre os residentes. 

9.2.1. Os medicamentos e fraldas necessários aos idosos acolhidos serão disponibilizados 

pelo município de Campos Novos. A credenciada se responsabiliza pelas consultas e exames 

médicos dos idosos, na situação deste ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde do 

município está acolhido, caso contrário será realizado através do município de origem. 

9.2.2. Em situações onde o idoso precise ser hospitalizado e manter-se internado, o 

município pagará o valor especificado no Anexo III, para que a licitante credenciada 

mantenha um responsável pelo acompanhamento deste idoso, se assim for necessário, o qual 

deve ser devidamente capacitado para atendê-lo.  

[...] 

ANEXO V 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO nº. _______ /2021 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

Pela execução dos serviços de que trata a cláusula primeira, o MUNICÍPIO pagará ao 

CONTRATADO o valor unitário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao mês por 

idoso acolhido na Instituição. 

[...] 

LEIA-SE: 

[...] 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

Pela execução dos serviços de que trata a cláusula primeira, o MUNICÍPIO pagará ao 

CONTRATADO o valor unitário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao mês por 



 

 

idoso acolhido na Instituição. 

Em situações onde o idoso precise ser hospitalizado e manter-se internado, o município 

pagará o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para que a licitante credenciada 

mantenha um responsável pelo acompanhamento deste idoso, se assim for necessário, o qual 

deve ser devidamente capacitado para atendê-lo. 

[...] 

As demais condições permanecem inalteradas. 

Campos Novos, 10 de junho de 2021. 


