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MARCOLANDIA 
Amer e spe,to pelt)  povo 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO o presente 
processo licitatório de n° 030/2021, Procedimento n° 015/2021, modalidade Pregão 
Presencial, que teve como vencedor a empresa ACELLES OLIVEIRA NOBRE 
EIRELI, CNPJ: 23.540.186/0002-58, autorizando a ultimação dos atos necessários 
contratação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Marcolandia — PI, 05 de março de 2021.  
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Art.  20. Fazendo o Municipio jus ao recebimento dos valores fixados no Previne 
Brasil em decorrência do preenchimento dos Indicadores previstos na Portaria 
e legislação vigente, em atenção ás matrizes de intervenção fruto da aplicação 
da auto Avaliação; Serão pagos aos Servidores  Municipals  lotados nas 
Unidades Saúde do Municlpio, com adesão ao Previne Brasil, sob forma de 
Prémio.  
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PORTARIA  N.°113/2021 -05 DE MARCO OE 2021.  

"Regulamenta • utinzaglo do 
Incentivo financeiro  referent*  ao 
Programa Naclonal Previne Brasil 
no Munielple de Marcalindia - Pie  
di  outraa providenclas". 

0 Prefeito Municipal de Marcotlindia. Estado do  Piaui,  C,00nto Machado 
De Matos Neto no uso de suas atribuições. 

Considerando a Portaria n°2.713, de 06 da Outubro de 2020, que Dispõe sobre 
o método de calculo e estabelece o valor do incentivo financeiro federal de 
custeio do pagamento por desempenho, no  Ambit°  do Programa Previne Brasil. 

O valor por tipo de equipe do incentivo financeiro federal de custeio mensal do 
pagamento por desempenho, referente a 100% do Indicador Sintético Final.  sent  
o equivalente a: I - RE 3.225,00 Ores mil duzentos e vinte e cinco  reels)  pare 
equipe de Saúde da Familia; 

Considerando a Portaria ri° - 204/GM/MS, de 29 de Janeiro de 2007, que 
regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais pare as 
ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o 
respectivo monitoramento e controle; 

Considerando a Portaria n° 1.740 GM/MS de 10 de Julho de 2020, que 
estabelece o pagamento por desempenho do programa Previne Brasil, 

RESOLVE: 

Art.  1°. Regulamentar a utilização do incentivo financeiro referente custeio 
do pagamento por desempenho, no  ambit°  do  Program*  Previne Brasil. 

Parágrafo único. O Incentivo criado no caput, transferido Fundo a Fundo, 
originado do Fundo Nacional de Saúde e destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde/Secretaria Municipal de  Seeds  do Municlpio, tem como obletivo estimular 
o processo continuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores 
de acesso e de qualidade que envolva a ;mete°, o processo de trabalho e os 
resultados alcançados pelas equipes de saúde da Famille. 

Art.  20. Fazendo o MunicIpio jus ao recebimento dos valores fixados no 
PREVINE BRASIL sendo. 20% (vinte  it  cinco por cento) dos recursos 
recebidos deverão ser aplicados na melhora da Estruturação da atenção 
Primaria Municipal, e 80% (oitenta por canto) soda  pages  aos Servidores  
Municipals  lotados nas UnIdades Saúde do Município, com adesão 
PREVINE BRASIL, sob forma de Prémio de Qualidade e Inovação. 

Parágrafo Único. Os valores correspondentes aos percentuais 
dispostos no "capur do presente artigo sento repassados as categorias 
profissionais constantes no Anexo 01.  

Art  3°. 0 valor do PRÊMIO-PREVINE BRASIL sere dividido entre os 
servidores lotados nas Unidades de Saúde do Municipio que tenham aderido 
ao PROGRAMA PREVINE BRASIL, enquanto houver repasse de recursos 
financeiros do PREVINE BRASIL- MS/DAB, para o municipio de  Sao Joao  do  
Piaui-  Pl. 

§ 1°. Deixara de receber o incentivo os membros das equipes que não 
cumprirem as metas minimas estabelecidas na PLANILHA DE INDICADORES 
- PREVINE BFtAS1L, sendo o valor redistribuido para a Estruturação da 
Atenção Básica Municipal.  

Art  4°. A Gratificação de Incentivo de Desempenho do PREVINE 
BRASIL: 

I- Não se incorpora aos rendimentos do servidor para nenhum 
efeito; 
Não serve de base de calculo para gratificação natalina;  

III- Não é devida aos servidores no  period°  de ferias, licença de 
qualquer natureza, afastamento para servir em outro Poder, 
6orgao, ou Entidade, afastamento pare exercicio de mandato 
eletivo, afastamento em missão oficial e para estudo, estagio ou 
treinamento em virtude da própria natureza da gratificação. 
Incentivo do PREVINE BRASIL; 

IV- Não se estende aos inativos e pensionistas. 

Parágrafo  Cutlet).  0 valor do Incentivo referido nesta Portaria  sent  
repassado, pela  Secretions  Municipal de Saúde, com base em avaliação 

técnica, realizada nos moldes da PLANILHA DE INDICADORES PREVINE 
BRASIL, mediante discriminação em folha de pagamento e depósito em conta 

bancaria dos servidores, no mês posterior ao repasse do Ministério da Saúde.  

Art.  50, 0 Prefeito de Marcolárxtia -  Piaui  expedirá Portaria 
Regulamentar sempre que houver mudança do repasse de incentivo do 
PEVINE BRASIL por parte do Ministério da Saúde;  

Art.  6°. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

Registre-se, PublIque-se e Cientifique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Marcolindia — PI em 05 de  Margo  de 

2021. 
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