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DAS RESPONSABILIDADES D A CONTRATANTE

—. Ceder espaço fisico onde se encontram instalados equipamentos e mobiliário especíhcos para realização dos
serviços contratados;

-

—. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive com o
fornecimento de todos os materiais de consumo e segurança para o bom desenvolvimento dos trabalhos;
—. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal fim;

—. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os

aspectos quantitativos equalitativos, anotagndo em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando àcredenciada as

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

—. Aplicar à contratada as penalidades cabíveis na forma da Lei.
13.

RESPONSABILIDADE D A CONTRATADA

_ Cumprir carga horária prevista em contrato
_ Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde“

“

—

_ Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos

K,

_ Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quando necessário
_Atender de fonna organizada eHumanizada

14.

DAS SANÇõES

-_ .
'
" ,_
' :

é'-

"_

14.1. Os prestadores de serviços esbrão sujeitos às penalidadesprevistas nos artigos 86 e87 da Lei 8666/93, bem

como às previstas nas demais legislações aplicáveis, como Portarias e resoluções expedidas pelo Ministério da Saúde ou

Ministério do Desenvolvimento Social eManuais especiâcos eaplicáveis ao objeto do contrato ou ajuste, garantindo sempre

odireito de defesa prévia eao contraditório em processo administrativo.
14.2. Os casos de descumprimento do exercício da proãssãd serão-analisados pelo fiscal do contrato que deverá
. encaminhar ao gestor do contrato os pedidos para adoção das medidas cabíveis;
º. .

'
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,

.

14.3. Na hipótese de apenamento com multa, ,o .valo_r da mesma sera descontado automaticamente dos
pagamentos que lhe forem devidos pelo Contratados.
;“. '
"'

OContratado ainda estará sujeito às penalidades propostas pelos regulamentos dos respectivos Conselhos.
_
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CONDIÇOES GERAIS DO CREDENCIAMENTO

Acontramda, para efeito de'-atendimento ao objeto deste tenno de referencia, devera apresentar documentos que

comprovem asua capacidade técnica para prestação dos referidos serviços.
-
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“
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a) Comprovante
deinscriçao
no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
I,, o
»
“ « ' ".a
.,

b) Alvará devigilântiaásaniária; ;—

c) Norcxaso de sªoêiedadelkempresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

acompanhado de todas asxalterações, se houver;

,'“i_1)_l_NIo caso dã sociedade por ações, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

acompanhadoºde todasasalterações, se houver, bem como documentos de eleição de seus administradores;

e)*'No«casoªdeisociedade simples, ato constitutivo ou contrato social acompanhado da diretoria em exercício, e

certidão expedida por órgão de Registro Público comprovando inscrição do ato constitutivo;
u ;
f) Comprovante de regularidade referente ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGFS);
g) Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Hm de comprovar a
regularidade da empresa em relação às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
incluindo as inscrições em Dívida Ativa do INSS;
h) Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a firn de comprovar a regularidade da empresa em relação aos tributos
federais administrados pela RFB e à Divida Ativa da União administrada pela PGFN;

j) Documentos que comprovem a capacitaão prohssional de todos os profissionais envolvidos com a realização dos
serviços a que se refere o credenciamento, confonne listagem exigida para pessoas fisicas.

'
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k) Aempresa contratada deverá apresentar documentos "cle comprovação do registro dos profissionais nos

respectivos conselhos quando da solicitação lda prestação dos referidos serviços.

l) Garantir maior eâciência equalidlade na assistência àsaúde da população por parte das unidades de saúde da

família, assim como sua gestão;

l'

v

m) Promover níveis satisfatórios de qualidade e disponibilidade de serviços em saúde para dar suporte às atividades

erotinas inerentes ao programa de saúde da' familia eurgência eemergência;
n) Facilitar areferência eacontra-referência, integrando os processos de regulação eagendamento;

o)p) Mel
horar oatendimento aos cidadãos-usuários do SUS;
Aumentar a capacidade de detecção precoce dos problemas de saúde da população atendida nas unidades de
saúde do municipio;
q) Aumentar a produtividade;

=“> _.

r16.) OtimizarRESPONSÁVEL
ouso dos recurPELO
sos humaiACOMPANHAMENTO
nes, materiais eHnanceiros.
GESTÃO oo CONTRATO
Jeanine Fonseca
L

_"“II". E '
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nscAuzAç/ãofpo count/grow ª— i
__,»>Adi5iana”ª/àssunção

Função: Secretária de Saúde.
E-mail: SAUDECAIRUQBHOTMAILCOM

gti“,

Tel—.: (75) 3653-20 7

"Função: Recursos Humanos.
,
E-ríiail; SAUDEÉCAIRUQJHOTMAILCOM

'º" 7“l v_el—_.:"(7f3)_ 653 20 7

l

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Caim - BA —
CEP: 45320-000
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E-mail: Bcitaçaº©gajLdQa_.go3/_,b_r
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ANEXO II - (Preferencialmente em__Papel Timbrado da Proponente)

SOUCITAÇJXO DE CREDENCIAMENTO EACEITAÇAO DAS CONDIÇOES DO PRESENTE EDITAL COM AS "DECLARAÇOES
UNIFICADAS" -,CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO

REF. CREDENCIAMENTO Nº xxx/xx>o<.

,

PROPONENTE:
CNPJ:

ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO

DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, EsrADo DA BAHIA.

»

DECLARAÇÃO: Tendo em vista odisposto no Edital de Licitação Nº >o<></>ooo<—— CREDENCIAMENTO Nº >o<></><x><x,

instaurado pela Prefeitura Municipal de CAIRU/BA, vem perante V. Exa. apresentar os anexos documentos erequerer

o seu CREDENCIAMENTO para fins de prestação de serviços dev médicos especialistas, plantonistas e
assistência especializada, no âmbito da atenção primária e urgência e emergência 24horas , para
atender as necessidades das unidades de saúde do arquipélago "de tinharé, município de Cairu, Estado
da Bahia, na área indicada aabaixo, aceitando os preços oferecidos pela Administaâo:

INSERIR QUAL SERVIÇO DESCRIT0 NO ITEM 6.1 DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA), ONDE TRAZ A

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS) HÁ INTERESSE EM CREDENCIAR-SE

OBS: Não será obrigatória ocredenciamento em todos os serviços disponíveis no presente edital.

a) Assume inteira aresponsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir asua habilitação no presente
Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados de habilitação.

b) Sob as penas da lei, não foi considerada INIDÓNEA para licitar ou contratar com aAdministração Pública,
Federal, Estadual, Municipal, e/ou SUSPENSA de contratar com oMunicipio de CAIRU (Prefeitura).

c)

"“v

Aceita integral eirretratavelmente os termos do Edital em epígrafe.

d) Para fins do disposto no inc. Vdo art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Acrescido pela Lei n.º 9.854,

de 27 de outubro de 1999, regulamentada "pelo Decreto n.º 4358 de 05/09/2002, que cumpre as disposições do inciso
XXXIII do art. 7º—_da Constituição Federal e que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre-e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, apartir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Observação: em caso ahrmativo, assinalar aressalva acima.

e) Que assume inteira aresponsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir suahabilitação no presente
Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados.

f) Indica “como representante legal da proponente, o(a) Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL),
(UALIFICA"O, cuja arespectiva documentação(rocuraão ou documento euivalente inscrião no Cadastro de
Pessoas Físicas —' CPF inscrião no Reistro Geral do Instituto de Identiâcaão - Carteira de Identidade) encontra- se
junto aos documentos de habilitação, para praticar todos os atos necessários em nomeda instituição financeira, em
todas as etapas deste Credenciamento, e para oexercício de direitos eassunção de obrigações decorrentes do
Contrato de Credenciamento.

g) Indico o e-mail:

, eotelefone ( ) (

)

para contato e convocaçõesnecessárias, declarando estar ciente de que aconvocação para assinatura de contratos

se dará via e-mail indicado.

Local e data

Assinatura do responsável pela Empresa (Carimbo da empresa)
Praça Marechal Deodoro, nª 03, Centro, Caim - BA - CEP: 45420-000
(Telefax) (75) 3553-2151, ramal: 214 E-mail: Igitagapàçaigigaigogglgt
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TERMO DE CONTRATO Nº
/ |
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO, DEVIDAMENTE PABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS,
PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA E
EMERGENCIA Zill-HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO
DE "FINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAIRU B A E A EMPRESA

,

NA FORMA

ABAIXO:

ª.

o MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público internovjçrinscrito 'no-CNPJ sob o n.º

14235907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste-ato-pelo Chefe do Poder

v

K___

Executivo, Senhor Hildécio Antônio Mleireles Filho, brasileiro, casado, Comjfjíendereço?__residencial na» Praça da
Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de claim, Estado da Bahia, CEP 45.420-O0_OÍ3portador da" cédiíla de identidade nº

01.718.085—68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas

sob nº 124.403.105-49, Conforme delegação de competência através doªtermo de ªªposse, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa

situada Aà;_:.v_'._:....:...:.3É=,.v..........,"inscrita'no CNPJ sob o nº.

inscrição estadual sob o! nº.
einsªêiªiçãolmunicipêªlasob o
neste ato representada na forma dos seufs Estatutos/Regimento/Coigtrato Sociãl, pelo(a) Sr(a).
portador(a) de documento de identidade nº.
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº

emitido p
o
inscrito(a) no
credenciada"; no ztípffrocesso licitatório na modalidade

CREDENCIAMENTO Nº xxx/xxxx, originário| do Processo Adniãilªi gratilªío nº

datado de 28/06/2021, doravante

denominada CONTRATADA, resolvem eacordam na celebração dcÃSjLÁpresenteINSªlºRUMENTOCONTRATUAL, mediante as

cláusulas econdições aseguir ajustadas: |

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constituiºªobjetoâfqg,lpresenteuvtermo a prestação de serviços de médicos

especialistas, plantonistas e assistênciaffgfieíspecializada, pzglfíªâªªãtender as necessidades das Unidades de Saúde do
Arquipélago de Tinharé, Município 4de-iffairluÃzºjxBahia, "def-facordoxºêom as especificações evalores estabelecidos neste

contrato,

!

“figa;

PARAGRAFO PRIMEIRO —Qâobjeto dejsªtecontratolílfefere-se especificamente aos serviços .......................(indicar quais

serviços), aserem executados degracorco doniaa proposta apresentada ao credenciamento nos termos estabelecidos no

iv

item 6, do Anexo I—
TermoªºdegRefêlºencia. r
PARAGRAFO

Este contrato e' regido pela Lei Federal nº 8666/93 ealterações

posteriores, Lei "'Fed,eralª€8:_Q80,?ºdezãiággje setembro de 1990, edemais normas do sistema único de saúde e principios

gerais da adgginistlªàção

edÉl-riªaºis legislações aplicáveis, àqual as partes se sujeitam para resolução dos Casos

omissos edâggjigfalvgxvueªdiiçgrgêhcialªsurgida durante aexecução do mesmo.

PAlgígçgAroºsliêúÇlgpolªiígsgoA WVINCULAÇÃO DA LICITAÇÃO - vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o

lºRôtfEfsísojrlgE INEXIGÇIEILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº >oo</>ooo<, datado de xx/xx/xxxx, fundamentado no art. 25
caput*,'ª'c'la_,_l'eíª'lfeªeraI nª 8565/93 esilas alterações, originário do Processo Administrativo nº xxx/xxxx, datado de

xx/xx/xxiivfjíªgue tàmfiem passa afazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda

equaisquer corfíeçspondências trocada entreí as partes, nos termos do Credenciamento nº xxx/xxxx.

CLÁUSULA SEGUNDA —PRAZO DE VIGENCIA - Oprazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses,

iniciando-se na data desua assinatura pode'ndo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei

Federal nº 8.666/93, desde que observadasl às normas legais vigentes.

PARAGRAFO ÚNICO -OContrato, fruto (Leste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado conforme dispõe o
artigo 57, g 1º, da Lei Federal n º 8 . 6 6 6 / 9 3 .

CLÁUSULA TERCEIRA —
PREÇO ECODIIDIÇOES DE PAGAMENTO -Pela prestação de serviços, aCONTRATANTE
pagará à CONTRATADA, pelos serviços; efetivamente prestados, a importância Correspondente ao número de

horas/plantões efetivamente trabalhados, “estimando a presente contratação em R$
durante o período de vigência deste termo.

/
(Telefax) (zs) 3553-2151, ramal: 214

E-mail: l_l_r;_l_taçap©;aigy,l1a.g_uy_.l)[
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento dos serviços será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal

que deverá ser emitida em favor do Fundo Municipal de Saúde de Cairu, conforme dados do preâmbulo deste termo e
deverá conter atestado de conformidade assinado pelo Secretario Municipal de Saúde ou Técnico Responsável.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na Nota Fiscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao ISSQN, caso

ocorra ofato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento.
PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos diretos e

indiretos requeridos para a execuào do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na
única remuneração devida.

A

PARAGRAFO QUARTO - Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações e
especincações constantes na tabela da clausula Primeira.

' ,

PARAGRAFO QUINTO - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura,“ odocumento será devolvido
imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo-não será Considerado para
efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.

—

CLÁUSULA QUARTA -ooTAçÁo ORÇAMENTÁRIA

,

,

-—.

'

As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações
K-

Consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas: v

_

PROJETO A T I V I D A D E ” " " ' .,
- n * “ — ——

FONTE

10 10

0002/0014

l

10/20

' "ELEMENTO DE DESPESA /
'.

PROGRAMA DE TRABALHO ."NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE GESTORA

«.
2.004] 2.050

“—. ,

x_-

_,_,-

“«C*.

.

CLÁUSULA QUINTA -OBRIGACOES DÁ CONTRATADA “ * , ”

51º -Prestar os serviços de acordo com oestipulado no edital;

ª- »

_

.

'"». '.

-33.90.39.00.00

.,'

'Í__ ,. “

Jig.

52º -ACONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Cumprir carga horária prevista emícontrato , <" ; x

b) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto confãínºéjfrograma de Saúde
c) Participar de Reuniões, EnccÍntrosÍCapacitações éEventos

d) Desenvolver Projetos eatuarª no mesFrldqUanddWrIeCeSsário
'a . .

-

"

i

e) Atender de forma organizada eHumanizada _

f) responsabilizar-se integralmenteªpõr todos os compromissos assumidos neste Contrato;
g) arcar com todoªêêvaqualqºuer danoªou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a

&]

terceiros, por_sua_.culpa;_ _

(A

-'

h) zelar pela'*b_<_>a-_e'_completa exectíão dos serviços contratados efacilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação isoalizadora ªdos1prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência queªlhe forem solicitadas;
i) efetuar pântualmenteo pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas alãvidadesªe/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,
, .previdenciárias»e trabalhistas dos seus empregados;

igj)" manterftddâhte toda aexecução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
"condições de.“ habilitação equalificação exigidas para aassinatura deste Contrato.

k)“ prestar osserviços acima em alta qualidade epadáo, nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;

I) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.

CLÁUSULA SEXTA - Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas, se este vier a

se justihcar, para restabelecer oequilibrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei Federal
nº 8666/93.

cLÁUsuLA SÉTIMA —
OBRIGAÇOES oo CONTRATANTE
a) Ceder espaço iísico onde se encontram instalados equipamentos e mobiliário específicos para realização dos
serviços contratados;

b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive com o
fornecimento de todos os materiais de consumo e segurança para o born desenvolvimento dos trabalhos

Proa Marechal Deodoro, nº 03, (burro, Cairu —
BA-CEP: 45420000

(Telefax) (75) 3653-2151. ramal: 21!

E-mail: l i t u í x z u v j g g u à ç
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c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal fim
d) Promover o acompanhamento e a Hscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas
e) Aplicar à contratada as penalidades cabíveis na forma da Lei
f ) Garantir a efetivação do pagamento à credenciada, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.
g) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
h) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
i)

Fiscalizar a execução do contrato e atestar a Nota Fiscal;

j)

Efetuar pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no Contrato;

k) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;
l)

.

A

Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do

mês seguinte ao da sua assinatura Contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida
assinatura, conforme art. 61, 51º da Lei 8.666/93.
>
'
»

CLÁUSULA OITAVA - DAS oBRIGAçõEs RECÍPROCAS
_
' ',
:
51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços» ajustados neste Contrato depende de prévia
concordância entre as partes, por escrito.
. . '
»'»
>.
52º Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto" pela CONTRATADA, visando racionalização ou

aperfeiçoamento dos serviços, que resulte ern alteração nos seus custos, será objeto de renegociação das Cláusulas
Financeiras deste Contrato.

.

_

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO - AHscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante
através de pessoa designada com poderes para: _
-_.
'
51º recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especincadas neste Contrato;

52º comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos
para que as mesmas sejam regularizadas;

l

“

53º notihcar, advertir e denunciar oqcontratado em caso de descumprimento dos itens aaté os constantes na Cláusula
Segunda;
,
—,
'-

540 Proceder ao acompanhamento da execução do_ contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8666/93, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.

_

a) A fiscalização será exercida .ijro interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a

““

responsabilidade-da contratada. ' '
b) As exigências "e-h a atuação da Hscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral 'e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

c) A iºlscalização e-o acompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui a responsabilidade da
: —CONTRATADA, para escusa-Ia dos seus encargos.

“d) _Açgestão do "presente termo de contrato será realizada pela Subsecretária Municipal de Saúde do Município de
,_Cai'ru-a'_Senhora Jeanine Costa Fonseca.
e) Fica designado o(a) Servidor(a)
, Caro na Secretaria de Saúde, deste Municipio
de Cairu, Estado da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos
termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
f) As exigências e a atuação da Hscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

g) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à CONTRATADA de total
responsabilidade na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas corno

credenciamento sujeitará oCredenciado, no que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida a prévia e
ampla defesa, lºrcando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.
b) Multa de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço.

a

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45420-000
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c) Suspensão temporária de participar“ em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo

prazo de até 05 (cinco) anos;

[

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que

aplicou apenalidade.

l

52º Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório ncará sujeito a
uma pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8666/93;

53ª Aquele que fraudar licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela

decorrente:
_
,
I - Elevando arbitrariamente os preços;
II -Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III - Entregando uma mercadoria por outra;

IV -Alterando substância, qualidade od quantidade da mercadoria fornecida;
»_
V-Tornando, por qualquer modo, injuwlstamente, mais onerosa àproposta ou aexecuçãofxjo contrato; Hcará sujeito

apena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oAiftÍºêG-da Lei 81666/93.

,

K,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA IJESCISÃO -Ainexecução, total ouiybãªigciai, desteªêíCoiitrato-ensejará asua
rescisão com as consequências contratuais e' as previstas na Lei nº. 8.666/93_:;_W""

j

ê1º OCONTRATANTE poderá rescindir administrativamente opresente contralto, nas hipóteses previstas nos incisos I a
xu, xvn exvm do art. 78 da Lei 8.666/93 |
; ,3;.»;_;3:K_
_
g zº Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1aXI eXIII-ido art. 78411; Léi_s.656/9â'não cabe ao contratado

direito aqualquer indenização.
"
35.
; 3º OCONTRATANTE poderá considerar opresente Contratíãfªrescindidãªªde, pleno direito, sem que assista àContratada,
direito aqualquer indenização, nas hipóteses em que:
4.433, 3333535!

a) ACONTRATADA abandonar ou suspelnder aexecução

maior, devidamente, comprovados;

salvõªtªõor motivo de caso fortuito ou de força

l

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das_CláusÍ(QãsÍgqntratuais;

qºªªfªªªnrªl

c) ACONTRATADA requerer ou tiversfifvílo declaªâdawjªaífgª-lfaléncia, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou

extrajudicial;

cuíusuu DÉCIMA SEGUNDA -DQ,ifoi|zo“L'%-i9gpartesíeiegem oForo da Comarca de Valença, Estado da Bahia, que

prevalecerá sobre qualquer outro, p o r privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente

contrato.

&;

“

E, por estarem assinãjustos"Íeªjrcpntfafadgi

opresente contrato em 02 (duas) vias de igual teor eforma na

presença das testemárzíliiaªfígqueslsiíõsçrevêmííàêpois de lido eachado conforme.
' "

CAIRU-BA,

de

de 2021.

Hitoêêgíô JANTÓNÍÇ MÉÍRELES FILHO
Muixiiêigrciiõegcfâggu-iãAHIA

cõixíirgAT/“áªiâêie
"“**-Lila

CONTRATADA

,

TESTEMUNHAS:

«

01.

|

oz-

Nome;

4

CPF n º :

CPF n º :

Nome:

j

f ”

(Telefax) ( 7 5 ) 3553-2151, ramal: 214
E-mail: ucmgapiàçaicucuasdoobí
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Ementa:
»

Licitações.

Parecer

Juridico

'

Prévio. Obrigatoriedade. Art. 38 parágrafo

_

ú n i c o d a Lei n º 8 . 6 6 6 / 9 3 .

Ilmo. Sr.
Presidente d a C P L

_

Cairu - BA

;

Em atenção à solicitação de V. Sa. no que se refere à emissão de parecer
juridico referente das minutas do contrato e do edital quanto ao procedimento licitatório
registrado nesta Prefeitura Municipal para CREDENCIAMENTO correspondente ao
Processo Administrativo nº 258/2021, temos a informar o seguinte:
Procedemos à análise criteriosa das Minutas do Edital e do Contrato anexo ao

processo administrativo ora apresentado tudo nos termos do art. 38, parágrafo único

da Lei nº 8666/93.

l
í

Segundo a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que veio regulamentar
p

o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios verificamos, de logo, que existem
recursos orçamentários suficientes para custear as despesas decorrentes do presente -

processo licitatório.

I

identificamos, ainda, que a natureza da contratação pretendida (SERVIÇOS) e
o regime de execução ou condição de fornecimento (PARCELADO), encontra-se
adequadamente caracterizado, atendendo ao que estabelece a Lei Federal 8666/93 .

Ovalor global foi determinado de acordo com previsão de gastoxanuãlxpara o

objeto que, em virtude da volatilidade dos preços das passagens emçxrelagíão ao

periodo de uso das mesmas, restando consignado ovalor máximo de R$ 5.685.269,04

(cinco milhões seiscentos eoitenta eoito mil, duzentos esessenta eno,/€* is e

quatro centavos).

l.

l/

__ B

l

gas“;
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A,,

l
I —D A MINUTA DO EDITAL

OEdital está devidamente caracterizado com otimbre da Prefeitura Municipal,

contendo número de ordem, modalidade, regime e tipo de licitação, bem como local,

dia e hora para realização do procedimento, atendendo ao que estabelece o art. 40 da
Lei 8666/93, constando:
'
'
_
-

Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
l

- Endereços eletrônico para comunicações/esciarecimentos/impugnações;
- Aviso na forma estabelecida na Lei nº 8666/93;

&

- Condições de execução do serviço.

- Sanções para ocaso íde inadimplemento;
-

Condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a

31 da Lei 8.666/93, bem como o estabelecimento da forma de apresentação

das propostas na forma da legislação;

- Critério para julgamento das propostas;

- Locais, horários emi que serão fornecidos elementos, informações e
esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto bem como, o edital e
seus anexos;

-

Critério de aceitabilidade dos preços;

- Constituem anexos cid edital, dele fazendo parte integrante:
k.,

ª nexo ll

Solicitação de Credenciamento e aceitação das condições do
r e s e n t e editai c o m a s “ d e c l a r a õ e s u n i f i c a d a s "

M i n u t deacontrato
lI — D A M I N U T A D O C O N T R A T O

No que se refere a“minuta do contrato" aser firmado entre aAdministração eo

licitante vencedor, apresentado em anexo ao Edital, constatamos que este reúne as
cláusulas necessárias indicadasno art. 55 da Lei 8.666/93, estando aii definidos:

- Oobjeto eseus elementos característicos;

- Oregime de execuçãd ou aforma de fornecimento;

.x>

xxx

l

//

- O preço e as condições de pagamento, os critérios, dataçb/afse e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de Ãatíaalização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a/do efetivo

pagamento;

Í

ª ª“

fã,-g.

gl ºifí

ui
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:

- O crédito pelo quai correrá a despesa, com a indicação da classiiºicação

funcional programática eda categoria econômica;
- Os direitos e as respfonsabiiidades das partes, as penalidades cabíveis e os

valores das muitas; |

- Os casos de rescisão;
-

O reconhecimento dos direitos da Administração nos casos estabelecidos no
Art. 77 da Lei 8666/93;

- Vinculação ao editai de licitação;
- Alegislação apiicávej àexecução do contrato;
;
tw

- Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade lcom as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- indicação do foro daf sede da Administração para dirimir qualquer questão
contratual.

'

III- CONCLUSÃO

ª

Di
a
nte
de
tudo
quanto
kexpost
o
,
concl
u
ímos
que
as
Mi
n
utas
do
Edi
t
al
edo
Contrato se encontram em conformidade com os arts. 40 e 55 da Lei nº 8666/93,
devendo o editai original ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela
Presidente da Comissão de Licitação, dele extraindo-se as cópias integrais ou
resumidas, para sua divulgação aos interessados (Art. 40, â 1º da Lei 8.666/93) e, em
homenagem à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à informação), seja a íntegra do
editai disponibilizado no sítio oficial do Município.

,

&,

Logo, nada mais havendo a acrescer ou a modificar, em atendimento ao

disposto no Art. 38, parágrafo Clinico, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
aprovamos o procedimento para publicação, com a consequente definição da data

para abertura das propostas e início da fase externa da licitação.

Salvo melhorjuizo, este é nosso parecer.

,

Cairu(BA), 28 de junho de 2021.
'

ª, )
'
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Comissão Permanente de Licitação
I

I

Acolho o Parecer Jurídico emitido acerca do Processo Administrativo nº 258/2021, ao

tempo em que autorizo a adoção das providências necessárias para o credenciamento

(A

de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para prestação de
serviços de médicos especialistas, plantonistas e assistência especializada, no âmbito

da atenção primária e urgência e emergência 24horas , para atender as necessidades
das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da
Bahia.

l

l
Qairu (BA), 01 de julho de 2021.

&“

Atenciosamente,

r
HILDÉCIO ANTXÓ ó IEIRELES FILHO

Pref 't (Mu icipal

i

,_

l
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SUPERVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITAÇOES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
E D I T A L N º 040/2021

C R E D E N C I A M E N T ON " 006/2021

OMUNICÍPIO DE CAIRU, Estado ida Bahia, pessoajurídica de direito público interno. com sede na
Praça Marechal Degdoro, 03 —Centro, CEP 45420-000, inscrita no CNPJ nº i4.235.907/000i—44.

,

através da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL, designada pelo Decreto Municipal nº
502 de 02 de março de 2021, nos termos da Lei Federal nº 8666/93. de 21 de junho de 1993 e suas

ª—-

alterações; elegislação pertinente, toma público para conhecimento de quem possa interessar, aabertura
de Processo para o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente
habilitadas, para prestação de serviços de médicos especialistas, plantonistas e assistência
especializada, no âmbito da atenção primária e urgência e emergência 24horas , para atender as

necessidades das Unidades de Saúdeido Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Eestado da

Bahia, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.
l

P R A Z O E L O C A L P A R A E N T R E G A DOS D O C U M E N T O S :

Início da entrega: 05/07/2021

Data final de entrega: 31/12/2021.

Horário: Administrativo da Prefeitura Municipal de Cairu/BA aplicável àSecretaria da Administração.

Local de entrega dos documentos: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Complexo
Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de

Cairu —
Bahia, CEP 45.420-000
,

k..

"
l

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Atender as condições do edital.

Oedital completo einformações complementares poderão ser obtidas junto aSupervisão de Compras,
Contratos e Licitações, através do Setor de Licitações, nos dias úteis, no endereço acima descrito ou
diretamente
no
Diário
Oficial
do
Municipio
no
endereço:
httsM/wxvxitçairuba.gov.br/Site/DiarioOiicial.

Cairi -Bahia, 05 dejulho de 202].
RobsontV/Ifcfãíte/“Sgflva dos Santos
Presidente C P L

Decreto nº 502, de 02 de março de 2021,
i
Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —CAIRU/BA, CEP: 45420-000

_

Tel: (75) 3653—2i5I —E-mail: iicitacaoffbcairubzxº ov.br
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EDITALXÍNº040/2021 -CHAMAMENTOPÚBLICO

Á?

CREDENCIAMENTO Nº 0 0 6 / 2 0 2 1

i
RECIBO D E RETIRADA D E EDITAL

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISFAS E ASSISTÉNCIA ESPECIALIZADA, NO

ÃMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGENCIA E EMERGENCIA 24HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

&]

EMPRESA

“

PESSOA PARA CONTATO:

i

ENDEREÇO:
CNPJ:
E-MAIL:

CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE:

FAX:

.

l

:

i
sff,

Tomamos conhecimento, através do acesso à página www.cairu.ba.ov.br (Diário Oficial do Município de Cairu), cópia do
instrumento convocatório da licitação na modalidade de CREDENCIAMENTO Nº 006/2021 na forma acima identificada.

L

o

c

a_ l_de í:

de í

.

k,.

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

i
Senhores Licitantes,

Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o
preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima) e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail

licitacaocairu.ba.ov.br

l

A não remessa do recibo exime a Diretoria de Compras, Contratos, Convênios e Licitações da comunicação de eventuais

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

i
Pinça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45420-000 __
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214

E-rnail: lggcaqgçwupagoypj

CREDENCIAMENTO Nª 006/202I
Página 1 d e 2 9

"mmm

'

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

,.. .:. cNPJ Nº i4.z3s.9o7/oooi-4a

[f

EDITAL Nº 040/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO

CREDENCIAMENTO Nº 006/2021
I.

REGENCIA LEGAL:

Caput do art. 25 da LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1,993, ESUAS ALTERAÇOES, LEI FEDERAL 8.080,
DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, E DEMAIS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE E PRINCIPIOS GERAIS DA
ADMINISTRACAO PUBl_ICA E DEMAIS LEGISLAÇOES APLICAVEIS
II.

ORGÃOS INTERESSADOS:

o
III.

V.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO Nº 006/2021

IV.

PROCESSO A D M I N I S T R A T I V O N º
258/2021, DATADO DE 28/06/2021

CRITÉRIODE JULGAMENTO:

POR ITEM (Os INTERESSADOS PODERÃO SE CREDENCIAR APENAS PARA os ITENS DE seu INTERESSE)

VI.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS,

PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO |
AMBITO DA ATENÇAO PRIMARIA ,E URGENCIA E EMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
ªp

UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
VII.

LOCAL EDATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO.

DATA DE INÍCIO DE ENTREGA: 05 DE JULHO DE 2021.

DATA FINAL DE ENTREGA: 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

HORÁRIO: ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU APLICÁVEL A sEcRErARIA DA ADMINISTRAÇÃO;
LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NO COMPLEXO
ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL DEODORO, N” 03, CENTRO. (SETOR DE
LICITACOES).

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: EM ATÉ CINCO DIAS ÚTEIS APÓS ORECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.

DIVULGAÇÃO DOS CREDENCIADOS: NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, ATÉ OQUINTO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE AO MES EM QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIADOS.
VIII. DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

UNIDADE

FONTE

Pkgfggâlãxlgêºií

ELEMENTO DE DESPESA /

10/10

0002/0014

2.004] 2.050

33.90.39.00.00

GESTORA

“v

10/20

TRABALHO

IX. PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

X—PATRIMONIO I_IQUIDO MINIMO

12 (DOZE) MESES

NÃO SE APLICA.

XI. LOCAL, HORARIO EMEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:

As INFORMAÇOES EESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS Ao PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

SERÃO PRESTADOS PELA COMISSAO DE L1crrAçAo, DIARIAMENTE, DAS 08HO0MIN AS 12HO0MIN E DAS 13HO0MIN As
16HO0MIN, N o ENDEREÇO ACIMA.

o EDITAL PODERÁ SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PELO SITE
h t t s : / Inrww.caíru.ba.ov.brSiteDiarioOHciaI.

A COMUNICAÇÃO SE DARÁ POR E-MAIL: Iicitacao©cairu.ba.ov.br ou PELO TELEFONE (75) 3653-2151, RAMAL: 214.

TODAS As Declsões ,E coMuN1cAçõEs QUE SE, FIZEREM NECESSÁRIAS, INCLUSIVE o JULGAMENTO FINAL

CLASSIFICATORIO SERA ANUNCIADO EM sESsAo PUBLICA ou ATRAVES DE PuBucAçAo NO DIARIO OFICIAL Do
MUNICIPIO

DE

CAIRU

-

BAHIA

QUE

PODERA

SER

coNsuLTADo,

TAMBEM,

ATRAVES

httsz/www.cairu.ba.ov.brSíteDiarioOt1cíaI.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Robson Vicente Silva dos Santos

Decreto Municiai n º 502 2021 d e 02 Mar o d e 2021
Praça Marechal Deodoro, rIº 03, Centro, Cairu —SA - CEP: 45420-000

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214

E-mail: [IQIXBÇBLQCELQJQQQQLDI
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xu -DISPOSIÇOES PRELIMINARES
12.1.

A participação neste credenciamento implica em concordância e aceitação de todas as condições estabeleci

É
s

neste Instrumento convocatório.

12.2.
12.3.

Os interessados poderão se credenciar apenas para os itens de seu interesse.
Estarão credenciados a realizar os serviços, as empresas que apresentarem corretamente a documentação exigida,

concordando com os valores fixados pela Administração, conforme tabela do Municipio de Cairu/BA constante no Anexo I Termo de referência.

'

12.4.

-

X I I I — D A S F A S E S D o PROCEDIMENTOS P A R A O CREDENCIAMENTO

13.1 - 0 procedimento seletivo para credenciamento seia composto pelas seguintes ases:
a) Divulgação do Chamamento;
b) Análise da documentação e habilitaào;

c) Divulgação dos credenciados, através de Publicação no Diário oficial do Município de Cairu/BA
(htts:www.cairu.ba.ov.brSiteDiarioOticia|);

13.2 - A contratação dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da ngura do credenciamento, fundamentado no
art. 25, caput, da Lei Federal n º 8.666/1993.

XIV - CONDICOES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

L

14.1. Poderão participar desta licitação,

14.1.1. os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitação observadas, também, as
demais exigências deste Instrumento;
14.11. pessoas jurídicas, legalmente .constituidas, habilitadas, com idoneidade, regularidade juridico nscal, que não
tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as
condições nxadas neste edital e seus anexos e, ainda,que aceitem as normas estabelecidas pelo Municipio de CAIRU/BA.

14.2.

Não poderão participar desta licitação Intituições:

14.24. proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
14.2.2. que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
de qualquer Poder ou esfera de Governo;
14.2.3. que estiverem irregulares quanto à tributos federais e municipais, considerada a sede ou principal

estabelecimento da proponente;

'

141.4. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;
14.25. estrangeiras que não tenham representaóo legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
14.2.6. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
141.7. que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação; em caso
de recuperação judicial, deverão apresentar o plano de recuperação homologado pelo juizo, em vigor

L

14.2.8. que nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, haja administmdor ou sócio com poder de direção,
familiar d e :

a) detentor de cargo em comissão ou funào de connança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação (Prefeitura Municipal de Cairu/BA; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
b.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta

ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V,
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
X V - PROCEDIMENTO D o CREDENCIAMENTO

15.1. O procedimento obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua
redação atual e legislação pertinente.

XVI - DA REPRESENTAÇÃO DOS PROPONENTES:
16.1. Somente poderá manifestar-se nas reuniões e solicitar que sejam consignados assuntos nas atas de reuniões da
Comissão de I_icitação:
a) Representante legal da empresa, indicado em seu contrato social e portando documento de identidade em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA;

b) Procurador, munido de procuração pública ou particular e portando documento de identidade em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA;

(Telefax) ( 7 5 ) 3653-2151, ramal: 2 1 4
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16.1.2. Acarta de credenciamento, pública ou particular, conferirá poderes ao representante para atuar em nome dª
proponente, com poderes para examinar, os documentos de habilitação impugná—las, oferecer recursos e exercer todas

as prerrogativas previstas neste Edital ena Lei Federal 8.666/93.
16.1.3. O representante oficialmente indicado, conforme o modelo apresentado no ANEXO II —Modelo de Carta de

Credenciamento, deverá estar obrigatoriamente munido de CÓPIA DE CÉDULA DE IDENTIDADE
AUTENTICADA por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA, sob pena de não ser admitida a
sua atuação.

XVII —DA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO
17.1.
Os documentos relativos à Habilitação poderão ser apresentados em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras,
numeradas sequencialmente e rubricada em original, cópia autenticada, por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação oficial, em envelope lacrado, no qual possa ser identincado o nome ou razão social da
empresa, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação conforme modelo a seguir:

MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE —A

a“,

N O M E D A LICITANTE PROPONENTE
A

PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU/BA —COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
Kz

DEODORO, N 03, CENTRO —CAIRU —BAHIA.

ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
CREDENCIAMENTO N º DOG/2021

17.2.

Os interessados em crendenciar-se nos termos do presente edital deverão apresentar Habilitação Jurídica

a) Cópias autênticas de documento de identificação do(s) sócio(s); 7
b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber;
c) Registro comercial, no caso de empresa individual;

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais
administradores, na qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma
natureza ou compativeis com o objeto da licitação;

e) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em exercicio;
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir

17.3.

»_

A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante,
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS),
mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FfGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TSF).
17.4.

A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente de cada área profissional de interesse
da empresa a ser credenciado:

b) Alvará expedido pela vigilância sanitária

17.5.

DECLARAÇÓES:
a) Declaração ârmada pelo representante legal da proponente, conforme consta no modelo do ANEXO I I
integrante do presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei Federal nº 9854/99, que acrescentou

os incisos V ao artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal nº 8666/93, nos termos do Decreto Federal nº
4358/02.

a.1. A declaração deverá vir assinado por um de seus socios responsáveis pela Administração da empresa com
carimbo de identiicação da empresa;

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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b) Aproponente deverá apresentar asolicitação de credenciamento eaceitação dascondições do presente edita
conforme modelo Anexo v ;

XVIII —DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO

18.1. Torna

implícito

que

os

proponentes

ao

responderem

ao CREDENCIAMENTO concordam

integralmente com os termos deste Edital e seus anexos.

18.2.

As licitantes deverão proceder veriãcação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando formalmente

(por escrito) em meio eletrônico àComissão, os erros e/ou omissões porventura observados, que serão esclarecidos,
também por escrito, até 02 (dois) dias antes da data de abertura desta licitação.

18.3. A não comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não
cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou
falhas.

,

X I X —J U L G A M E N T O

19.1.

Os documentos relativos àhabilitação serão analisados pela Comissão Permanente de Licitações no prazo máximo

de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da documentação, conforme solicitação de credenciamento apresentado
pelos interessados, que sentindo necessidade, poderá abrir diligência para visitar oestabelecimento “in loco".
19.2.

Toda análise resultará em ata para registro da referida análise.

v

19.3.

Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste edital e em seus anexos ou em

K'

desacordo com as formalidades prescritas.

19.4.

Será inabilitada aempresa/licitante participante que não atender as exigências deste edital.

19.5.

Considerar-se-á habilitada a pessoa juridica que apresentar corretamente e em tempo hábil, toda a

documentação exigida.

19.6.

Na identiiªicação de ausência de documentos, a CPL informará ao interessado a pendência e o prazo para a sua

regularização, ou se tratando de consulta em sites de livre consulta a CPL poderá realizar a inclusão das peças que
porventura estejam ausentes.

19.7.

A inabilitação importa em perda do direito de credenciamento.

19.8. As dúvidas por ventura surgidas no decorrer da abertura do envelope (documentação), em sendo possível, serão
dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação na própria reunião, com arespectiva consignação em ata, ou darão ensejo
à suspensão da reunião para análise pelos membros da Comissão, que fixarão nova data para prosseguimento dos
trabalhos.

19.9. A divulgação dos crecendiados, se dará através de Publicação no Diário oficial do Município de Cairu/BA

(htts:www.cairu.ba.ov.brSiteDiarioOficiaI).

XX —DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e os MICRO
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS;

20.1.

Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEI, ME e EPP deverão apresentar toda a

documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição com relaóo àregularidade fiscal;

.
“'

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal etrabalhista, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que oproponente for declarado ovencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, acritério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, eemissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar alicitação.
XXI —DOS RECURSOS EIMPUGNAÇÓES

21.1. Ainteressada tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentar recurso, a partir da data da publicação do
indeferimento ou deferimento ao credenciamento;

21.2. 0 recurso deverá ser interposto mediante petição dirigida ao Presidente da Comissão Pennanente de Licitação por
meio eletrônico (licitacaocairu.ba.ov.br).
x x n - CONTRATAÇÃO

22.1. Acontratação dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da ngura do credenciamento, convocando as
empresas credenciadas para assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, conforme Minuta de Contrato
(Anexo III).

Praça Marema! Deodoro, nº 03, Centro, Cairu - BA —
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22.3. Oprazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito,

durante seu transcurso emediante motivo justificado eaceito pela Administração.

22.4.1. Quando o fornecedor não iretirar, não aceitar ou não devolver o instrumento equivalente no prazo

estabelecido, sem justificar os motivos para aAdministração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, serão
aplicadas as penalidades cabíveis. l
22.4.2 As situações não previstas neste Edital serão avaliadas epoderão ser objeto de alteração no instrumento

contratual.

22.5. Os empregados do CREDENCIADO não terão nenhum vinculo empregatício com oMunicipio de Cairu/BA, sendo de
exclusiva responsabilidade daquele as despesas com remuneração dos mesmos, seguros de natureza trabalhista vigente e
quaisquer outros encargos que forem devidos, referentes aos serviços eempregados.
22.6. Oeventual inadimplemento pelo CREDENCIADO quanto aos encargos previstos no item anterior não transfere ao
Município de Cairu/BA aresponsabilidade pelo seu pagamento enem poderá onerar oobjeto do Instrumento Contratual.
22.7. Os contratos decorrentes do presente credenciamento terão prazo de vigência de 12 (doze) meses, apartir de sua
assinatum, podendo ser prorrogados por iguais esucessivos períodos, até olimite de 60 (sessenta) meses, nos termos do
art. 57, II, da Lei 8666/93.

&!

XXIII
—PENALIDADES total ou parcial das obrigações assumidas como credenciamento sujeitará oCredenciado, no que
23.1. Odescumprimento

couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida aprévia eampla defesa, âcando estabelecidas as seguintes
penalidades:

a) Advertência por escrito.

.

:

b) Multa de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço.

c) Suspensão temporária de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou conbatar com aAdministração Pública enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que aplicou a
penalidade.

23.2. Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório ficara sujeito auma
pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8.666/93;
XXIV —DESCREDENCIAMENTO:

«

24.1. ocorrerá o descredenciamento quando:

24.1.1. Por algum motivo acredenciada deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital eno contrato

administrativo de prestação de serviços;

g

24.1.2. Houver recusa injustificada da empresa/licitante credenciada em assinar ocontrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, executar os serviços requisitados, implicando em seu imediato

descredenciamento e na imediata suspensão do direito de licitar com a PREFEITURA de acordo com os prazos
previstos em lei;

,

24.13. AAdministraáo, assegurada no direito eno interesse da Administração Pública, revogar ou anular opresente

processo de credenciamento, sem que caibam aos licitantes quaisquer direitos areclamações ou indenizações;
24.1.4. Por qualquer motivo ocontrato entre acredenciada eaAdministração for rescindido.

XXV —FORMA DE PAGAMENTO

25.1. Ovalor estimado do credenciamento corresponderá aR$ 5.688.269,04 (cinco milhões, seiscentos eoitenta eoito mil,
duzentos esessenta enove reais equatro centavos), para operiodo de vigência do contrato, oqual deverá ser dividido,

proporcionalmente, pelo número de empresas credenciadas, em conformidade com acapacidade operacional para
atendimento SUS apresentada pelas mesmas econforme definido no Anexo I, deste edital.
25.2. Opagamento aos contatados, pela prestação do serviço, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cairu, através do
Fundo Municipal de Saúde de Cairu.

25.3. 0pagamento ao contratado somente será efetuado após aapresentação do documento comprobatório dos serviços e
atestada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cairu asua efetiva execução, sendo realizado mediante depósito em conta
bancária.

25.4. APrefeitura pagará, mensalmente, ao contratado, ovalor global de cada serviço prestado, conforme estabelecido no

contrato.

25.5. Arevisão dos valores pagos independerá de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no processo aorigem e
autorização da revisão dos valores, com adata da publicação na Imprensa Olºicial.

25.6. Não serão objetos de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica profissional edas normas éticas

existentes.
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26.1. Acontratação se dará por ordem cronol» ógica dos credenciados.

xxv1 —DISPOSIÇÓES GERAIS

26.2. Aqualquer tempo poderá aAdministração Pública, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que dev á
proceder à divulgação.

26.3. Adivulgação, pela PREFEITURA, deste aviso, do tipo de serviço epreço de remuneração não caracteriza expectativa

de faturamento por parte das empresas/licitantes, não cabendo àPREFEITURA oressarcimento de eventuais prejuizos pelo
não credenciamento de interessadas que nao atenderam as condições estabelecidas neste aviso.
26.4. Évedada atransferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente credenciamento;

26.5. APREFEITURA poderá, aqualquer momento, reavaliar ocredenciamento deferido, sendo-lhe facultado, suspendê—lo,
sempre que ocorrer motivo que ojustifique.

26.6. OMunicípio poderá, aqualquer momento, modificar as condições iniciais do presente credenciamento eretornar, sem

indenização, os serviços desde que executados em desconformidade com os termos deste regulamento edo contrato,
bem como aqueles quese revelarem insuficientes para oatendimento dos contribuintes municipais ou no interesse maior da
administração;

26.7. Ainteressada éresponsável pela fidelidade elegitimidade das informações prestadas edos documentos apresentados

em qualquer fase deste processo. Afalsidade de qualquer documento apresentado ou ainverdade das informações nele
contidas implicará no imediato descredenciamento, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis epenais cabíveis.

26.8. Nas certidões edemais documentos emitidos por órgãos ou instituições de direito público, será considerado como

prazo de validade olimite de datas expresso no próprio documento, na ausência somente serão considerados como válidos

&.

os documentos emitidos em até 90 (noventa) dias corridos anteriores adata de abertura das propostas.

26.9. Éfacultado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou àautoridade aele superior em qualquer fase da

licitação, apromoção de diligência destinada aesclarecer ou acomplementar ainstrução do processo licitatório, desde que

não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
26.10. No ato da aquisição do Edital ointeressado deverá observar, cuidadosamente, se oseu exemplar eáá devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:
ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II —SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACEITAÇÃO DAS CONDIÇõES DO PRESENTE EDITAL
COM AS “DECLARAÇOES UNIFICADAS"
ANEXO I I I - MINUTA DE CONTRATO

26.11 Componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL, designada pelo Decreto Municipal nº 502/2021 de
02 de março de 2021:

'

PRESIDENTE: Robson Vicente Silva dos Santos
MEMBRO: Lázaro Dias Carvalho

MEMBRO: Carlos Benedito Guimaraes Da Silva
1º SUPLENTE: Patrícia da Silva Félix

_
&

2º SUPLENTE: Anilton Rosa Marques Filho
,

26.12. Adivulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do Município de Cairu —
Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: htts:www.cairu.ba.ov.brSiteDiarioOficial.
26.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, Eca eleito oForo da Comarca de Valença, Estado da
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cairu -Bahia, os de julho de 2021.

'
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA
1.

o o OBJETO

?.

W

v

Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para prestação de serviços de
médicos especialistas, plantonistas e assistência especializada, no âmbito da atenção primária e urgência e emergência
24horas , para atender as necessidades das unidades de saúde do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da

Bahia.

',
2.

D A NECESSIDADE

-

Assegurar ao cidadão os Serviços Públicos de Saúde estabelecidos como garantias constitucionais na

promoção, prevenção e recuperação da saúde, seja no seu aspecto individual da integralidade da assistência bem como o
social garantido pelo conceito da universalidade do acesso aos serviços públicos de saúde.
o

Possibilitar a manutenção da rede fisica de assistência à saúde;

Garantir a execução dos diversos serviços pertinentes aos programas de saúde tanto na prevenção e
promoção da saúde, bem como através de serviços de diagnose e consultas e outros procedimentos terapêuticos para
promover a recuperação da saúde do indivíduo.
& .
3.

D A JUSTIFICATIVA

O município de Cairu, Estado da Bahia, está localizado na microrregião de Valença, da macrorregional sul, na 5ª
Diretoria Regional de Saúde (DIRES), em Gandu, com população de 18.427 habitantes, estimado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia eEstatística (IBGE 2018). Abrange uma área de 433km2, situado no Iitoml do Baixo Sul Baiano. Éum arquipélago
formado por 26 ilhas, sendo as três maiores habitadas: Cairu, Tinharé e Boipeba.
Limita-se ao norte com o município de Valença, ao sul com o município de Nilo Peçanha, a oeste com o municipio
de Taperoá e a leste com o Oceano Atlântico.
Distritos e Povoados:
ª
1. Ilha de Caim: Sede - Cairu Povoado - Torrinhas, Tapuias.

2. Ilha de Boipeba: Distrito de Velha Boipeba Povoados —— São Sebastião (Cova da Onça), Monte
Moreré.

Alegre,

ª

3. Ilha de "Fnharé: Distrito de Morro de São Paulo, Galeão, Gamboa do Morro. Povoados —Zimbo, Garapuá,
Canavieiras.

,

Éuma região localizada entre adesembocadura do Rio de Partes (ao sul) eocanal de Taperoá (ao Norte). É
cortado por vários rios e canais, entre eles: Canal de Tinharé, Rio Taengo ou Garapuá, Rio do Inferno, Rio de Catu, Rio de
Zinco, Rio Itapitanga.

_
p

Oacesso aos municípios vizinhos éfeito por rodovias asfaltadas erios. Apartir de Salvador, oacesso pode ser feito

tomando-se estradas federais (BR 234 e BR 101), e em seguida a estrada estadual (Ba 452) até Valença e dai até Taperoá,
Nilo Peçanha efinalmente Cairu ou saindo de Salvador através do Ferry Boat ate' oterminal de Bom Despacho, seguindo ate'
Nazaré e posteriormente até Valença.

Otransporte urbano é feito basicamente através de barcos ou lanchas e nas ilhasnão é permitido a entrada de

veiculos particulares, com exceção da ilha de Cairu. Os únicos veiculos que circulam pelas ilhas são para o bem público, que
fazem o serviço de coleta de lixo (tratores).

A estrutura assistencial existente atualmente oferece aos munícipes, os serviços básicos de saúde (consulta de

clinica médica, consulta enfermagem, Aferição de PA, Glicemia, Testes rápidos para HIV e Sífilis, Vacinas de Rotina e
Estratégicas, Atendimento de odontologia, Curativos, Acompanhamento pelos Agentes Comunitários de Saúde eAgentes de
Endemias e Distribuição de Medicamentos Básicos.

Dispõe também de Serviços de Urgência e Emergência que disponibiliza leito de observação 24hs para quadros de
_saúde considerados leves, com monitoramento de médico, enfermeiro etécnico de enfermagem, faz uso de medicamentos
injetáveis e quando o paciente desenvolve quadros de Média e Alla Complexidade são transferidas para Unidades de
Assistência d e m a i o r resolutividade.

Os pacientes são transferidos corn auxílio de ambulanchas e ambulâncias e quando são realizadas transferências
consideradas graves, o médico exou enfermeiro da unidade acompanha o translado a depender do quadro clinico do
paciente.

O Município ainda conta com atendimentos de fisioterapia nas Unidades de Saúde, possuem instalação fisica
compatível com a estrutura utilizada na fisioterapia Ortopédica, neurológica, pediátrica respiratória e motora, além de
desenvolve fisioterapia domiciliar aos acamados 2 a 3 vezes na semana.

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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Conta também com Serviços especializado do CAPS Tipo I, atende pessoas de todas as faixas etárias q?!

apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves epersistentes, incluin o
aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, eoutras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços
sociais e realizar projetos de vida.

º

Ainda complementa aAssistência Básica com Equipe de Apoio as Unidades de Saúde composto por profissionais de

diferentes áreas do conhecimento que, atuam de maneira integrada às equipes de saúde da família trazendo como

consequência adiminuição do número de encaminhamentos aoutros serviços emaior satislação aos usuários. Realiza ações
compartilhadas com as equipes de saúde da família, visando àampliaào da clínica emudança das práticas, contribuindo
para uma melhor qualidade de vida para as comunidades. Aestrutura fisica do está fixada na Secretaria Municipal de Saúde
e dispõe de 05 (cinco) proâssionais especializados os quais seguem escala mensal para desenvolverem atividades nas
localidades (intinerante).

Dispõe também de uma Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF para armazenamento, controle edistribuição

de medicamentos conforme necessidades de cada localidade, as quais seguem planilha de Consumo Médio Mensal e

Estoque para consolidação edispensação de forma controlada eprecisa, evitando perdas ou excesso de medicamentos. A
liberação dos medicamentos acontece mensalmente, os volumes sempre acompanhados de um responsável da unidade
solicitante.

Na Central de Regulação Municipal são realizadas Marcações de Consultas, Exames eCirurgias eletivas através de
sistemas Web (Estadual): Sistema Vida, Sistema SISREG, Sistema Hospital da Mulher, Sistema Policlínica Regional edispõe
ainda de marcação espontânea (sem sistema) das Clínicas Credenciadas pelo Município, ambos o paciente requere o

x,

procedimento às Unidades de Saúde mais próxima da residência através de requisição SUS, por sua vez as Unidades

encaminham ponmalote àCentral de Regulação, que autoriza (carimba eassina) eretorna através de malote as Unidades
solicitantes para entrega das mesmas aos pacientes. Mesmo havendo essa logística, alguns pacientes preferem buscar o
,

serviço diretamente no setor, os quais também são atendidos.

Como mencionado anteriormente dispomos de marcações de consultas e exames de maior complexidade através

da Policlinica Regional eClinicas Credenciadas, ambas com proposta de acelerar odiagnóstico do paciente que anterior à
aquisição das mesmas, acontecia tardiamente já que opactuado no SUS não supre areal necessidade, desde aquantidade
ofertada, ate' à falta de especialidades ede procedimentos. Atualmente dispomos de 01 (uma) Policlínica Regional e 04
(quatro) Clinicas Credenciadas mantidas com recursos próprios do Município que mesmo dispondo desses equipamentos, o
município não dispõe de recurso Hnanceiro suficiente paia suprir ademanda esponânea que existe no município.
Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, oMunicípio de Cairu/BA éresponsável por oferecer aos munícipes
serviços que compreendem aAtenção Básica, definido como porta de entrada aos usuários para atendimento inicial tendo
como objetivo orientar sobre prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravo e direcionar os mais graves
para níveis de atendimento superiores em complexidade.
Para atender à demanda da Atenção Básica o Município dispõe da seguinte estrutura:

o

6(seis) Estratégias de Saúde da Família (ESF), sendo que 3(três) delas realizam atendimento de Urgência

e Emergência, 24 (vinte e quatro) horas;

—

g,

1 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS) na Sede do Município, com atendimento de Urgência e

Emergência 24 (vinte equatro) horas eambulatório;
o
5(cinco) Postos de Saúde considerados como postos satélites das Unidades de ESF.
o
o

1 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Tipo I;
1 (um) Centro de Apoio as Unidades de Saúde;

—

1(um) Centro de Apoio aos Cairuenses- CAC, instalado no Municipio de Valença;

o

1(um) Centro de Abastecimento Farmacêutico- CAF; e,

o

1 (um) Central de Regulação Municipal - CRM.

Considerando que a Atenção Básica é um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que

abrangem apromoção eaproteção da saúde, aprevenção de agravos, odiagnóstico, otratamento, areabilitação ea
manutenção da saúde. Édesenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas apopulações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando adinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza
tecnologias de elevada complexidade ebaixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e
relevância em seu território.

Omunicípio de Cairu possui ainda aEstratégia de saúde da família como a“porta de entrada" do cidadão cairuense

ao serviço de Saúde municipal, com cobertura de 100% da população através das 06 ESFs distribuídas das seguintes
formas: ESF de Boipeba ESF da Sede ESF de Gamboa ESF de Tinharé.

OMunicípio de Caim ainda encontra diâculdade na organização dos processos de trabalho, devido a aspectos

como: infraestrutura insuficiente em alguns setores, difícil acesso as ilhas para acompanhamento das atividades e equipe
técnica em número reduzido, principalmente nas especialidade médicas.
(Telefax) (75) 3653-2151, ama!: 214
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Objetivando aresolução deste problema, buscou-se uma maior participação dos profissionais no processo

planejamento, surgindo diversas propostas para mudanças. 0 estímulo ao processo de trabalho, envolvendo os grup

técnicos, teve como objetivos alcançar resultados favoráveis através de uma atuação integrada eproativa.

Esta estratégia permitiu aampliação da interlocução entre as unidades no sentido de aproximar aequipe técnica de
especialistas de diversas áreas do conhecimento intra einter—municipal, visando oaprimoramento técnico com compromisso
eofortalecimento das parcerias. As perspectivas são no sentido da efetividade das ações ealcance de melhores resultados.
Nossa Constituição Federal de 1988 revolucionou aquestão da saúde, estendendo o direito àsaúde atodas as
pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à saúde. Todo o atendimento prestado
diretamente pelo Município ou SUS, deve atender satisfatoriamente as necessidades de cada pessoa. Entendendo que a
continuidade dos serviços de saúde éde extrema importância para apopulação eos mesmos não podem ter sua prestação
interrompida implicando em descontinuidade das ações de saúde assim como prejuízo àassistência asaúde da população
favorecendo o surgimento de doenças e o comprometimento dos recursos nnanceiros oriundos do SUS, o que atorna
essencial para esse Município.

Omunicípio não dispõe de Unidade Hospitalar, as demandas são encaminhadas aos hospitais dos municípios
conforme pactuação, porém todos acompanhados pelas Unidades de Referência em cada localidade do Município.

Diante do exposto é imprescindível a continuidade dos serviços que o Município está obrigado a
fornecer, pois são Programas Nacionais de saúde eprevê asaúde integral do indivíduo, porém oMunicípio visualiza a
extrema necessidade em adquirir profissionais para atender nas especialidades, como: Clínico Pediatria Ginecoloista

&

Ultrassonoransta Cardioloista Obstetra Cardioloista ePsiuiatra, com intuito de absorver essa demanda no município
que hoje está reprimida por falta de vagas epor hora são encaminhados para outros Municípios após marcação em Sistema
SUS, este por sua vez so' disponibiliza vagas de acordo com aPactuação Programada Integrada—PPI.

A Rede da assistência é composta além de profissionais médicos, também é formada por outros profissionais

especializados ern diferentes áreas para manutenção de serviços primordiais aSaúde Humana, para tanto os proãssionais
de fisioteraia farmacêutico Enfermaem Biomédico Educador Físico Dentista Nutricionista ocupam funções e suas
respectivas pasta de suma importância para um bom andamento da assistência como um todo.
OCredenciamento de profissionais de Saúde viabilizará apopulação, acompanhamento, tratamento eatendimento

emergencial, mantendo aqualidade nos serviços de saúde pública, de acordo com aLei nº 8080 de 19 de setembro de
1990, asaúde éum direito fundamental do ser humano, devendo oEstado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercicio.

Odever do Estado de garantir asaúde consiste na formulação eexecução de políticas econômicas esociais que
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal eigualitário às ações eaos serviços para asua promoção, proteção erecuperação.

0 quantitativo de pessoal que se faz necessário contratar foi definido tendo em conta as necessidades verificadas
nos órgãos da secretaria de saúde: Unidades Básicas de Saúde, Programa de Saúde da Família, CAPS, CAF, Casa de Apoio e
Secretaria de Saúde representando omínimo necessário ao seu regular funcionamento, sem os quais seguramente haverá
sérios comprometimentos na prestação dos serviços de saúde anossa coletividade
"»

4.

DOS OBJETIVOS

—. Atender exclusivamente aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde e aos programas das Secretarias
Municipais de Saúde.

—. Acolher os usuários de acordo com os princípios da Humanização do SUS.

-« Respeitar os direitos dos usuários, atendendo—os com dignidade de modo universal eigualitário;
—. Manter a qualidade na prestação dos serviços;
5.

D A BASE LEGAL

Para odesenvolvimento de tal processo que assegure alegalidade valemo-nos Lei nº 8.666/93 que regulamenta o

também artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitação econtratos da Administração Pública e, aLei Complementar nº
123/06 que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado aser dispensado amicroempresas de
pequeno porte nos âmbitos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal edos Municipios.
Respalda-se ainda na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, edemais normas do Sistema Único de Saúde
eprincípios gerais da administração pública edemais legislações aplicáveis.

___*______
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45.4Z0-O00
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5.6.1 -DADAESPECI
FICAÇÃOTÉCNICA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELO
DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS):
PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF

perdoou

c. HORARIA

oESCRIÇAO
" OBJETO

40 (quarenta)

1 01 Mês horas .

semanas

'
v. UNITARIO

VALºR
MENSAL

VALOR ANUAL

Contratação de (01) Médico Clínico
.

. .

ãgrªpsêzºjªºánªªzggfªgºásfgbàªêªªíªâ R$ 9.847,50 R$ 9.847,50 R$ 118.170,00
Geraldo Marela na Ilha de Boieba.

40 (quarenta)

z 01 Mês horas .

ººmªºªº

.

Contratação de (01) Médico Clinico
.

. .

Rãªpsfãfªáníggffásfgºdºêªgªggi: R$ 10.982,50 R$ 10.982,50 R$ 131.790,00
do São Sebastião Ilha de Tinharé.

Éãfãªpªfêíãâfªíeãíêâfíííâãiafllãâí
3 01 Mes ªleitgnrªãais no PSF da Unidade Básica de Saúde R$ 9.847,50 R$ 9.847,50 R$ 118.170,00
ªºiªªªfªªªª) Sãâªiªâílã.ªãeiiãªâsºªfíiããrílíâãí
4 01 Mês horas _ no PS2 da unídadeºBásica de saúde R$ 9.847,50 R$ 9.847,50 R$ 118.170,00
d o Galeão

“

.

semanais

do Zimbo

40(quarenta)

Contratação de (01) Médico Clinico
.
. .
para prestar serviços Ambulatoriais

5 01 Mes ªigªaasnais

no PSF da Unidade Básica de Saúde R$ 9.847,50

R$ 9.847,50 R$ 118.170,00

da Gamboa

VALORTOTAL “ .

fj"

»

' “' " ——

'.

. .

A.=" .

604.470 00"

ODONTÓLOGO PSF e p s

l

ºªªªªªºªº
l ºªªªº
40 (quarenta)

1 01 Mês horas

semanais

2

k-«

3
4

01 Mês

01 Mês

_

01 Mes

"VALOWRTOTAL

Contratação de

.

gfªpslªgºãã;

l

(01) Odontólogo
. .

R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 45.600,00

.
'l“inhare..

40 (quarenta) Contratação de (01) Odontólogo
horas
para prestar serviços Ambulatoriais
semanais

no PSF do Galeão

20 (vinte)

Contratação de

semanais

no Posto de Saúde de Garauá

horas

R$ 3.800,00

(01) Odontólogo

para prestar serviços Ambulatoriais R$ 2.000,00

40 (quarenta) Contratação de (01) Odontólogo
horas

semanais

para prestar serviços Ambulatoriais

R$ 3.800,00

_ no PSF do Zimbo na Ilha de Trnharé..
'
v -'

R$ 3.800,00 R$ 45.600,00

R$ 2.000,00
R$ 3.800,00

R$ 24.000,00
R$ 45.600,00

— 'R$.'“ª1s'0.s0o,00

E N F E R M E I R O PSF

m
1

01 Mês

40 (quarenta) Contratação de (01) um Enfermeiro

horas

para prestar serviços Ambulatoriais R$ 3.200,00

no PSF do Galeão na Ilha de Tinharé.
Contratação de (01) um Enfermeiro
40 (quarenta)
.
. .

R$ 3.200,00

R$ 38.400,00

semanais

z 01 Mês horas
semanais
.

40 (quarenta)

3 01 Mes ªigr naasnais

I4

“ººªªªªªªl

01 Mes horas

ºªª ºªªºª“ ªªmºº? Amº“'ªtº"ª'ª R$ 3.200,00
no PS do Garapua na Ilha de
Tinharé.

R$ 3.200,00

_

R$ 38.400,00

Contratação de (01) um Enfermeiro
.
. .
para prestar serviços
Ambulatoriais

no PSF da Unidade Básica de Saúde R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 56.400,00

Geraldo M a r e l a na Ilha de B o i e b a .

“ª ªº" """

í

ara restar servi os Ambulatoriais R$ 320030

mcaMarechalDeodoro,nº03,Centro,Caim -an-cep;45420000
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no PSF da Unidade Básica de Saúde _

|

José Ribeiro Passos

40 (quarenta)

5 01 Mes ªlgrrjasnais

Contratação de (01) um Enfermeiro

a

Sm

.

go'f,SÇ'ãa

A b | t ..

àªeªsªgªf R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 R$ 44.400,00

do Morro de São Paulo

40

Contratação de (01) um Enfermeiro

01 Mês (quarenta)hor gzrisgãªªªánàíqfºgºásfgºáªêªªgªg: R$ 3.200,00
as

-

R$ 3.200,00

R$ 38.400,00

R$ 3.200,00

R$ 38.400,00

.-

d e Sao Sebastiao.

40 (quarenta)

7 01 Mês horas

semanais

Contratação de (01) um Enfenneiro
.

. .

gãrªpsgrãfªdnãgãgªªãásfgzªªªggzªã R$ 3.200,00
da Gamboa

VALOR font

__

"

' '

''

_ _ Rs'29'z,.800,00

ENFERMEIRO E MÉDICO COORDENADOR

N

ººsºmcªº ºªªªº

VALºRªNUAL

Contratação de (01) um Enfermeiro

&,

40 (quarenta) para prestar serviços de coordenação

1 01 Mês semanais
horas

nas
Unidades de Saúde 24 horas e R$ 5.308,00 R$ 5.308,00 R$ 63.696,00
Unidade Satélites de Cairu da Ilha

de "Frnharé.

2

01 Mês

10 (dez)

Contratação de (01) um Médico para
prestar serviços de coordenação nas

semanais

Unidade Satélites de Cairu

horas

Unidades de Saúde 24 horas e R$ 5.875,00

R$ 5.875,00

R$ 70.500,00

da Ilha

de "Frnharé.

VALORTOTAL

__ '”

' ' ,_

ª.'*__'_ ," QR"? -134.196,00

PROFISSIONAIS DE APOIO AS UNIDADES DE SAÚDE

I

ºªªºªªºªº ºªªªº
.

20 (Vinte)

Contratação
de (03) Educador fisico
para desenvolver as atividades nas

1 01 Mes ªgrrããnais

»

Unidades de Saúde na “ha de R$ 1.700,00 R$ 5.100,00 R$ 61.200,00

“linharé.

40 (quarenta)

2 01 Mês horas .

semanais

VALoRToTAL ' '

I

Contratação de (01) Nutricionista
. _

Ziçãagêíªºgzgvªsgfjeªtàgªªããâ "ã; R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 38.400,00
,

Trnhare.

_'

:'

'

” ' '“

.

' _ ' _'

' ª? ª R's._.99.600,00

PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS

É

ºªsªªrcªº ºªªªº

1 01 Mês

10 (dez)

Contramção

semanais

(“APS.

horas

de

(01)

Psiquiatra para prestar serviço no R$ 6.443,00

40 (quarenta) C t t - d 01 E f

z 01 Mês EZÉZnGiS
vALoR TOTAL "

vALºRANvAL
Médico

R$ 6.443,00

R$ 77.316,00

_

dggegªvãlíí asºánviàaãeªfªªâpªfª R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 38.400,00

' Í _,

'

»“' _

«.», ;» "ªiíª-"s Rs11s.71's,00

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO As URGÉNCIAS EEMERGÉNCIAS
PLANTONISTAS MÉDICOS / EN FERMEIROSI FISIOTERAPEUTAS

Eºãªãº
»

ºªªºªºªººªºªº

V.

Msg» "TJBA" Jâiâªià 335533
HORAS

HORA

Horas de lantão ara atendimento médico

R$ 80 39
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PLANTÃO ambulatorial nas urgências eemergências

717.721,9

(regime de plantão) para prestar serviço na
Unidades de Saúde Salustio Palma da Ilha de
Tinharé.

Horas de plantão para atendimento médico

. 01 HORA] ambulatorial nas urgências e emergências

2 01 Mes PLANTAO

re9 ime de plantão para prestar serviço na

R$ 8039 R$ 5981036 R$
717.721,92

744

Unidades de Saúde da Gamboa.

. 01 HORA]

ª ºª

Horas de plantão para atendimento médico
ambulatorial nas urgências e emergências

.

-

.

rumo 5555423135.ÉâããêºãuºííâáãíãªêªáaâºéífâZZ “ª “*

R$

“ª

Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para atendimento médico
ambulatorial nas urgências e emergências

401 Mês €£$??? (Jregdir lije dã plªitãjwdparâ preãtar(ser;/ligo 2a 744 R$ 80,39 R$ 59.810,16 3372192
nraes
Tinharé.

e

u e

e

oipea

a

a

e

Horas de plantão para atendimento médico

01 Ho

ambulatorial nas urgências e emergências

5 01 Mês PMNTf-g (regime de plantão) para prestar serviço na
Unidades de Saúde (Unidade Referencia Covid

k.,

R$

144

R$ 118,22 R$ 17.023,68 204 284 16
'

'

19 .

Horas de plantão para atendimento de

01 HORA Enfermagem ambulatorial nas urgências e
01 Mês PLANTÃO] emergências (regime de plantão) para prestar 432

R$ 19,70 R$ 8.510,40

serviço na Unidades de Saude de Morro de

R$
101124 80
'

São Paulo da Ilha de “Flnharé.

Horas de plantão para atendimento de

oHo Enfermagem ambulatorial nas urgências e
7 01 Mês PÉANTÉQ/ emergências
(regime
de plantão)
para prestar 432
.
.
,

R$ 19,70

serviço na Unidades de Saude da Gamboa da

R$ 8.510,40

R$

102.124 80

'

Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para atendimento de
Enfermagem ambulatorial nas urgências e

01 Mês 23,3% emergências (regime de plantão) para prestar

288

R$19,70 R$ 5.673,60

R$ 68.083,20

“ww emergencias
Enfermagem (regime
ambulatorial
nas urgências
21 MesA PLANTÃO
de plantão)
para prestare 144

R$ 19,70 R$ 2.836,80

R$ 34.041,60

160

R$ 18,75 R$ 3.000,00

R$ 36.000,00

160

R$ 22,70 R$ 3.532,00 R$ 43.584,00

serviço na Unidades de Saúde do Salustio
Palma da Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para atendimento de

_

serviço na Unidades de Saúde do Boipeba da

&»

Ilha de Tinharé.

Horasd
de Físico
plantão parapara prestar
contratação
de
Educa or
serviços

10 1Mês 3,13% ambulatorial, emergencia, feriados e /ou

datas comemorativas nas Unidades de Saúde
do M u n i c í i o de Cairu.

Horas de plantão para contratação de
Fisioterapeuta
para
prestar
serviços

11 01 Mês 31,32%” ambulatorial, emergência, feriados e /ou

datas comemorativas nas Unidades de Saúde
do Municíio de Cairu.

Horas de plantão para atendimento médico

mHORN ambulatorial nas urgências e emergências

R$

12 01 Mês PLANTÃO (Jrâgtjirrºªsdã plsaantãmdgalrçaulprgâãrdªegiçâ rêans 360 R$80,39 R$ 28.940,40 347428480
r a

e

u e

l r

feriados e/ou datas comemorativas.
Horas de plantão para atendimento de

ªª ºª
,

.

__,“; _ »

01 HORN

enfermagem
nas- urgências e emergências
.
—
I

_

feriados e/ou datas comemorativas. _

_ _

. VALORTOTAL-q,

A

_

, . ii

PraçaMareclalDeodorCREDENãÉMEIXIEIOGZºZOQDS/ZOZJ
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[PROFISSIONAIS REABILITAÇÃO
_

a o
A 20 (vinte)
101. Mes horas
semanais
_

—20 (vinte)

2 01 Mês horas

serviço na Unidade Básica de Saúde Salústio R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 43.200,00_
Palma na sede do municíio.

semanais

Palma na sede do munlciio.
Marela na Ilha de Boieba

Contratação ide (2) Fisioterapeuta para prestar

na Ilha de Vnharé

20 (vinte)
7 01 Mês horas .

Contratação] de (1) Fisioterapeuta para prestar
Serviço" na Unidade
Básica de Saúde do Galeão na
l ,

_ semanais

. «.»
—. . «—.&

,

_

PÉRÍOD

E
101 Mes 30ºgrzl(vinte)
aãnais
zo (vinte)
.
201 Me-S ªâfasnais
[

.

Ilha de Tinhare

mw: ?

1 01 Mês

“«tin.

“sra.. * .

R$

.WS «,

1.800,00 R$1.800,00
...na? ..?-% =»"...—,

R$ 21.600,00

v “
taaâãªzzzºtaººi
ºtaza

'

V.
ilDESCRIÇAO—OBJETO
UNHÁRIO
v. MENSAL VALOR
TOTAL
contrataçao
de (01) Farmaceutico para prestar
sewiços à-sí]ªcretaria de Saúde- de. Cairu
R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 R$ 44.400,00
A
-l
. _
contrataçao de (02) Farmaceuticos para
prestar serviços àSecretaria de Saúde de Cairu R$ 170090 R$ 320090 R$ 38'4º0'º0

_

v.
VALOR
UNITÁRIO
MENSAL

VALOR

R$ 2.900,00 R$ 2.900,00

R$ 34.800,00

serviço na fAPAE/(Associação de Pais eAmigos R$ 1.700,00 R$ 1.700,00

R$ 20.400,00

[ºªscªçªº ºªªºrº

40 (quarenta)
-l
.
horas . ººªºfªªªºªº
d.ª
(ºª)
Eºfªmfª"
Pª'ª 'ª'ºª'ªª'
Serviço no (Unidade Referencia Covid 19).

20 (vinte)

.

ANUAL

.

Contratação de (1) Fisioterapeuta para prestar

Semanais
Exceonais da Ilha de Tinharé.
,uma».- "ªlj'Í"*'5— «: “ªêªzªªf-Tíªªª-“Q.” sr .,-;=——f—, “afir-pw;

7.

180030 R$1.800,00 R$ 21.600,00

| ENFERMEIRO/FISIOTERAPEUTA
. _

2 01 Mês horas

*

R$

PROFISÍSIONAIS DA ASSISTÉNCIA ESPECIALIZADA

Semanais

437.5

: "- “ ª

ª-ªªªf-vaç-wsjn,

DEFINIÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aexecução dos serviçoL objetos deste termo de referência, serão considerados as seguintes
defíniçõesi

a.

l

Prestação de serviços especializados na área de Promoção da Saúde eprevenção de riscos edoenças e

reabilitação, permitindo um completobemíestarFisico, psíquico esocial àpopulação de Cairu.
.'

_

R$ 3.600,00 R$ 43.200,00

PROFISSIONAIS ATENÇÃO ESPECIALIZADA
|
FARMACEUTICO

panico
.

180030

serviço
Básica de Saúde de São
Sebastiãonana]Unidade
Ilha de Tinharé

;

a

R$

serviço na Unidade Básica de Saúde da Gamboa

Contrataçãolde (1) Fisioterapeuta para prestar

01 Mês horas
semanais

R$ 2.200,00 R$ 26.400,00

serviço na Unidade Básica de Saúde Geraldo R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 21.600,00

20 (vinte)

&,

210000

Contrataçãolde (1) Fisioterapeuta para prestar

20 (vinte )

- semanais

R$

serviço na Unidade Básica de Saúde Salústio

semanais

01 Mês horas

&

Contratação [de (2) Fisioterapeuta para prestar

Contratação |de (1) Fisioterapeuta para prestar

20 (vinte)

1UNITARIO

V. MENSAL ANUAL
Contratação [de (2) Fisioterapeuta para prestar
Servi
ço nanaUlIlha
nidadede Tinharé.
Básica de Saúde Morro de R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 43.200,00
São Paulo

30 (trinta)

4 01 Mês horas

..

lDESCRIÇAO—OBJETO

semanais

. 3 01 Mês horas
-

l SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

'

' Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu - BA -CEP: 45420-000

(Yelefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam qualificação técnica compativel com m?

_

b.

atividades que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da contratada, que deve orientá-los quanto às suas
obrigações e afazeres.

c.

Descrição das ações aSerem desenvolvidas por categoria profissional:

7.1. ATENDIMENTO ÃS URGÉNCIAS EEMERGENcIAS:
7.1.1 Médico Clínico Geral:

I- Conhecer a rede de serviços de Saúde da região;

II—Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias/ ambulancha, quando indicado, realizando os atos
médicos possíveis e necessário ao nível pré-hospitalar;
III-Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

IV- Garantir acontinuidade da atenção médica ao paciente grave, até asua recepção por outro médico nos serviços
de urgência;

V- Obedecer ao código de ética médica.

VI- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade profissional.
7.1.2 Enfermeiro:

&.

I- Supervisionar eavaliar as ações_ de enfermagem da equipe de Saúde;

.

II- Realizar atendimento de enfermagem de urgências e emergências.

III- Exercer atividade de planejamento, organização, coordenação, supervisão, orientação e execução do
procedimento de enfermagem.

IV- Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica apacientes graves ecom risco de vida, que
exijam conhecimentos cientiãcos adequados ecapacidade de tomar decisões imediatas;
V- Realizar partos sem distócia;

_

VI- Participar nos programas de treinamento eaprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente
nos programas de educação continuada;

VII- Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes àsua profissão;

VIII- subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação
continuada da equipe;

,

IX- Obedecer aLei do Exercício Profissional eoCódigo de Ética de Enfermagem;

X- Conhecer equipamentos ereaiizar manobras de extração manual de vitimas. XI- Realizar atividades clinicas
pertinentes a sua responsabilidade profissional.
v
g,

7.2.

I
»
CLINICA ESPECIALIZADA:E

7.2.1 Fisioterapeuta:
I- Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de

deficiências edas necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF;

II- Desenvolver ações de promoção eproteção àsaúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos físicos eda

comunicação, como consciência ecuidados com ocorpo, postura, saúde auditiva evocal, hábitos orais, amamentação,
controle do ruído, com vistas ao autocuidado;

III- Realizar ações para aprevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos;
IV- Acolher os usuários que Érequeiram cuidados de reabilitação, realizando Orientações, atendimento,

acompanhamento, de acordo com anecesFdade dos usuários eacapacidade instalada das ESF;
V- Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos;

VI- Desenvolver ações integradafs aos equipamentos sociais existentes, como escolas, creches, pastorais, entre
outros;
F

VII- Realizar visitas domiciliares piara orientações, adaptações eacompanhamentos;
VIII- Capacitar, orientar edar suporte às ações dos ACS;
IX- Realizar, em conjunto com asiESF, discussões econdutas terapêuticas conjuntas ecomplementares;

X- Desenvolver projetos eações intersetoriais, para ainclusão eamelhoria da qualidade de vida das pessoas com

deâciência;

«

Piaà Marechal Deodoro, riº 03, Centro, Cairu —
BA -CEP: 4S.420-000
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-

XI- Orientar einformar as pessoas com dehciência, cuidadores eACS sobre manuseio, posicionamento, atividadâ
de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às características específicas de cada
indivíduo;

'

XIII- Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade - RBC que pressuponham valorização do potencial
da comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação e inclusão;

IX- Acolher, apoiar eorientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, para o manejo das situações
oriundas da deãciência de um de seus componentes;

X- Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos quando necessário;
XI- Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órteses, próteses e atendimentos
especificos realizados por outro nível de atenção à saúde;

XII— Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas com deiiciência.
XIII- Desenvolver ações individuais e coletivas relativas às Praticas Integrativas e Complementares;
XIV- Veicular informações que visem à prevenção, à minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado;

XV- Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social
nas comunidades, por meio das ações individuais e coletivas referentes às Práticas Integrativas e Complementares;

k,

XVI- Proporcionar Educação Permanente em Práticas Integrativas e Complementares, juntamente com as ESF, sob
a fonna da co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem
em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;

XVII- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os
diversos setores da administração pública;

XVIII- Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta
de inclusão social e combate à violência;

XIX- Identificar prohssionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho
educativo em Práticas Integrativas e Complementares, em conjunto com as ESF;

)0(- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como

facilitadores/monitores no processo de divulgação e educação em saúde referente às Práticas Integrativas e
Complementares;

XXI- Promover ações ligadas às Práticas Integrativas e Complementares junto aos demais equipamentos públicos
presentes no território - escolas, creches etc;
)O(II- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional.
XXIII- Desenvolver atividades fisicas e práticas corporais junto à comunidade;

KJ

)()(IV- Veicular informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando aprodução do autocuidado;
XXV- Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social
nas comunidades, por meio da atividade fisica regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;

XXVI- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Fisica/Práticas Corporais, nutrição esaúde juntamente com
as ESF, sob a fonna de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;

XXVII- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre oconjunto de prioridades locais em saúde que incluam os
diversos setores da administração pública;

XXVIII- Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como
proposta de inclusão social e combate à violência;

XXIX- Identificar prohssionais e/ou membros da comunidade com potencial para odesenvolvimento do trabalho em
práticas corporais, em conjunto com as ESF;

XXX- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como
facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais;

XXXI- Supervisionar, de forma compartilhada eparticipativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade;
XXXII- Promover ações ligadas à Atividade Fisica/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos
presentes no território —escolas, creches etc;

)0<><III- Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF eapopulação, visando ao melhor

uso dos espaços públicos existentes eaPaçamplMariaechalçãoDeodor
daso,áreas
sBA-CEP:
para as45420-práti000cas corporais;
nº03, Caldisvponívei
o, Caim —
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XXXIV- Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Fisica/Praticas Corporais esua importânéâ

para asaúdeda população.

7.2.2 Odontológo:

&
|

I. Realizar exame clínico com afinalidade de conhecer arealidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade.
II. Realizar os procedimentos clinicos.

III. Assegurar aintegralidade do tratamento especializado no âmbito da atenção básica para apopulação adscrita.
IV. Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros niveis de
especialização, assegurando oseu retorno eacompanhamento, inclusive para fÍFlS de complementação do tratamento.
V. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências.
VI. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais.

VII. Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados.

VIII. Emitir laudos, pareceres eatestados sobre assuntos de sua competência.

IX. Executar as ações de assistência integral, aliando aatuação clínica àde saúde coletiva, assistindo as famílias,
indivíduos ou grupos especificos, de acordo com plano de prioridades locais.
.

X. Coordenar ações coletivas voltadas para àpromoção eprevenção em saúde bucal. XI. Programar esupervisionar
k,

ofornecimento de insumos para as ações coletivas.

XII. Supervisionar otrabalho desenvolvido pelo ASB. XIII. Capacitar as equipes de saúde da família no que se
refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal.

XIV. Registrar na Ficha D—Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica —Siab —todos os

procedimentos realizados.

7.I -Real
2.3 Psiizarquiassiatrsa:tência integral (promoção
i eproteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,

reabilitação emanutenção da saúde) aos indivíduos em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,

idade adulta eterceira idade; Realizar diagnóstico etratamento de distúrbios psiquiátricos, inclusive aqueles provenientes

da dependência euso abusivo de substâncias psicoativas. Realizar atividades interdisciplinares. Ter conhecimento sobre a
Reforma Psiquiátrica Brasileira. II - Realizar consultas clínicas;

III- Encaminhar, quando necessário, usuários aserviços de média e alta complexidade, respeitando fiuxos de
referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do
usuário, proposto pela referência;

E
v

IV- Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos emedicamentos àpsiquiatrização eàmedicalização
de situações individuais esociais, comuns àvida cotidiana;

V- Fomentar ações que visem àdifusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo opreconceito ea

segregação em relação à loucura;

VI- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade prohssional
7.3. Atendimento de Urgência e Emergência
7.3.1 Enfermeiro e Médico/Coordenador
I - Coordena Equipe

I I - Organiza Eventos, Capacitações, Palestras...
III —capacita Equipe
i

IV —Monitora relatórios diários realizados por condutores etécnicos de enfermagem

V—Responsável por manutenção de estoque elimpeza da VTR eUnidade
VI- Responsável por confeccionar: escala dos profissionais

VII- Responsável em fiscalizar checklist produzido pelos condutores epriorizar amanutenção da Unidade móvel
7.4. EQUIPE DE SAúDE DA FAMÍLIA - ESF:

7.4.1 Médico:
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I-Realizar assistência integral (promoção eproteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamenª

reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e familias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade;

II - Realizar consultas clinicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações etc);

III - Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clinica médica, pediatria, ginecobstetrícia,

cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clinico-cirúrgicas eprocedimentos para fins de diagnósticos;

IV - Encaminhar, quando necessáiíio, usuários aserviços de média ealta complexidade, respeitando fluxos de

referência econtrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário,
proposto pela referência;
'

V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário;

VI - Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e
THD; e

VII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
7.4.2 Enfermeiro:

k,

I —Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde) aos individuos efamílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/Ou
nos demais espaços comunitários (escolas; associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta eterceira idade; '

II - Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e
prescrever medicações; III - Planejar, gerenciar, coordenar eavaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
IV - Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS eda equipe de enfermagem;
V- Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD eTHD; e
VI - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para oadequado funcionamento da USF.
7.4.3 Odontólogo:

I - Realizar diagnóstico com afinalidade de obter operfil epidemiológico para oplanejamento eaprogramação em
saúde bucal;

?

II - Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e
'

g

pequenas cirurgias ambulatoriais;

III - Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as familias, a indivíduos e a
grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade;
IV - Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento;

V- Coordenar eparticipar de ações coletivas voltadas àpromoção da saúde eàprevenção de doenças bucais;

VI - Acompanhar, apoiar edesenvolver atividades referentes àsaúde bucal com os demais membros da Equipe de
Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

VII - Contribuir eparticipar das atividades de Educação Permanente do THD, ASB eESF; VIII - Realizar supervisão
técnica do THD eASB; eIX - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para oadequado funcionamento da USF.
7.4.4 Farmacêutico:

I- Coordenar eexecutar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família;
II- Auxiliar os gestores e aequipe de saúde no planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na

Atenção Básica/Saúde da Família, assegurando aintegralidade eaintersetorialidade das ações de saúde;
III- Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto ã população e aos profissionais da Atenção
Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem aprescrição, adispensação eouso;

wie
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IV- Assegurar adispensação adequada dos medicamentos eviabilizar aimplementação da Atenção Farmacêutitâi
na Atenção Básica/Saúde da Família;

'

V- Selecionar, programar, distribuir edispensar medicamentos einsumos, com garantia da qualidade dos produtos
e serviços;

VI- Receber, armazenar edistribuir adequadamente os medicamentos na Atenção Básica/ Saúde da Família;
VII- Acompanhar eavaliar autilização de medicamentos einsumos, inclusive os medicamentos fitoterápicos,
homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos eda melhoria da qualidade de vida da população;
VIII- subsidiar ogestor, os profissionais de saúde eas ESF com informações relacionadas àmorbimortalidade
associados aos medicamentos;

a

IX- Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais enacionais, ede acordo corn operfil

epidemiológico, projetos na área da Atenção/Assistência Farmacêutica aserem desenvolvidos dentro de seu território de
responsabilidade;

[

voltados à melhoria da qualidade de vida;

l

X- Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em conformidade com aequipe de
Atenção Básica/Saúde da Família, visando uma farmacoterapia racional eàobtenção de resultados definidos emensuráveis,
XI- Estimular, apoiar, propor egarantir aeducação permanente de profissionais da Atenção Básica/Saúde da
Família envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica; e

k,

XII- Treinar ecapacitar os recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da Familia para ocumprimento das
atividades referentes à Assistência Farmacêutica.

7.5. Vigilância Epidemiológica:
7.5.1 Médico Veterinário:

I- Exercer aprática da clínica em todas as suas modalidades;
II-A assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;

III- Efetuar oplanejamento eaexecução da defesa sanitária animal;

IV- Realizar oestudo eaaplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis

ao homem;

V- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade profissional
7.6. APOIO AS UNIDADES DE SAÚDE:
7.6.1 Assistente Social:

“»

'

I- Identificar, articular edisponibilizar uma rede de proteção social;

II- Prestar orientação social eencaminhamentos aindivíduos, grupos epopulação. Orientar grupos, indivíduos e

diferentes segmentos sociais no Sentido de identificar recursos ede fazer uso dos mesmos no entendimento edefesa de
seus direitos. Promover ações de reintegração social que minimizem aexclusão social. Realizar orientação familiar. Realizar
visitas domiciliares. Realizar atividades interdisciplinares. Ter conhecimentos sobre LOAS, ECA, Estatuto do Idoso, Direitos
dos Usuários e Controle Social do SUS.

III- Atender as famílias de forma integral, estimulando areflexão sobre oconhecimento dessas famílias, como

espaços de desenvolvimento individual egrupal, sua dinâmica ecrises potenciais;
IV- Coordenar edesenvolver ações no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio- TFD municipal
7.6.2 Educador Físico:

I- Desenvolver atividades físicas epráticas corporais junto àcomunidade;

II- Veicular informações que visam àprevenção, aminimização dos riscos eàproteção àvulnerabilidade, buscando
a produção do autocuidado;

III- Incentivar acriação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem osentimento de pertinência social

nas comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte elazer, das práticas corporais;

IV- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição esaúde juntamente corn as

ESF, sob aforma de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso edemais metodologias da
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;
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V- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre oconjunto de prioridades locais em saúde que incluam oQi
diversos setores da administração pública;

VI- Contribuir para aampliação eavalorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de
inclusão social e combate à violência;

VII- Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para odesenvolvimento do trabalho em
práticas corporais, em conjunto com as ESF;

VIII- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como
facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais;

IX- Supervisionar, de forma compartilhada eparticipativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade;
X- Promover ações ligadas àAtividade Fisica/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes
no território - escolas, creches etc;

XI- Articular parcerias corn outros setores da área adstrita, junto com as ESF eapopulação, visando ao melhor uso
dos espaços públicos existentes eaampliação das áreas disponiveis para as práticas corporais; e
XII- Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Praticas Corporais e sua importância
para a saúde da população.
7.6.3 N u t r i c i o n i s t a

iv

I - Realizar odiagnostico da Situação alimentar enutricional da população com aidentiiºicação de áreas geográâcas
esegmentos de maior risco aos agravos nutricionais, grupos em situação de insegurança alimentar enutricional com base
no sistema de vigilância alimentar e nutricional e em inquéritos locais e outras fontes de informação pertinentes,
considerando aintersetorialidade eamulticausalidade da situação alimentar e 31 OPapel do Nutricionista na Atenção
Primária à Saúde nutricional. Essas informações subsidiam decisões para as ações de nutrição e promoção de práticas
alimentares Saudáveis, que respeitem adiversidade étnica, racial ecultural da população.

II —
Apartir da identificação de situações de risco, favorecer ainclusão social por meio da ampliação do acesso à
informação sobre programas sociais e direitos relacionados à alimentação e ao estabelecimento de parcerias locais
interinstitucionais ecomunitárias, incentivando ainserção das famílias e individuos nos programas e nos equipamentos
sociais disponíveis e a busca de redes de apoio.

III - Auxiliar na identificação de características domiciliares e familiares que orientem a detecção precoce de
dificuldades que possam afetar oestado nutricional easegurança alimentar enutricional da família;
IV - Avaliar, em conjunto com as Equipes Saúde da Família eos Conselhos de Saúde, odesenvolvimento ea

implementação 320 Papel do Nutricionista na Atenção Primária àSaúde das ações de saúde ede alimentação enutrição e
seu impacto na população.

V- Desenvolver ações de distintas naturezas para apromoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases

“v

do curso da vida eem respostas às principais demandas assistenciais quanto aos transtornos eaos distúrbios alimentares,
estabelecendo estratégias conjuntas com diferentes setores eatuando nos espaços sociais da comunidade.
VI —
socializar oconhecimento sobre os alimentos eoprocesso de alimentação, bem como desenvolver estratégias

de resgate de hábitos epráticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos saudáveis. Para além do
nutriente, da doença, da dieta, da restrição, da reflexão sobre aalimentação cotidiana da população, essa estratégia deve
incorporar os saberes sobre acomida, aculinária, acultura, oprazer, asaúde eaqualidade do alimento, tanto do ponto de

vista sanitário quanto nutricional. 33 OPapel do Nutricionista na Atenção Primária àSaúde
VII - Elaborar, em conjunto com aequipe de saúde, rotinas de atenção nutricional eatendimento para doenças

relacionadas àalimentação eànutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando areferência eacontrareferência.

VIII - Atuar na formação ena educação continuada das equipes de saúde eparticipar de ações vinculadas aos

programas de controle eprevenção dos distúrbios nutricionais como carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade,
Doenças Crônicas Não Transmissíveis edesnutrição;

IX - Elaborar planos terapêuticos, por meio de discussões periódicas que permitam aapropriação coletiva pela
equipe de saúde, realizando ações multiprofissionais einterdisciplinares, desenvolvendo aresponsabilidade compartilhada.
X—Desenvolver ações de distintas naturezas para apromoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases
do curso da vida eem respostas às principais demandas assistenciais quanto 340 Papel do Nutricionista na Atenção

Primária àSaúde aos transtornos eaos distúrbios alimentares, estabelecendo estratégias conjuntas com diferentes setores e
atuando nos espaços sociais da comunidade.

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —
BA -CEP: 43420-0 0

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214

E-mail: llqtaçagjãtcajpupagçjglzr

CREDENCIAMENTO Nª DOG/2021
Páoina 2 0 de 2 9

Ó

'

Estado da Bahia

mmm PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
a u oe CNPJ Nº 14235907/0001-44

'

ff
“

XI -Socializer oconhecimento sobre os alimentos eoprocesso de alimentação, bem como desenvolver estratégiaggâ

de resgate de habitos epraticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos saudáveis. Para além do
nutriente, da doença, da dieta, da restriçao, da reflexão sobre aalimentação cotidiana da população, essa estratégia deve

incorporar os saberes sobre a comida, a culinaria, a cultura, o prazer, a saúde e a qualidade do alimento, tanto do ponto de

vista sanitario quanto nutricional.

XII - Elaborar, em conjunto com a equipe de saúde, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças

relacionadas a alimentaçao e a nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contrareferência.

7.7. C A P S - C e n t r o d e A t e n d i m e n t o Psicossocial:
.

.

l

7.7.1 Psicologo:

»

I- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade prohssional ;

II- Discutir com as ESF os casos identiãcados que necessitam de ampliação da clínica em relação a questões
subjetivas;

III- Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados àviolência e ao abuso de álcool,
tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior
vulnerabilidade;

C,

IV- Fomentar ações que visem àdifusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito ea
segregação em relação à loucura;

V- Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação
psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial - conselhos
tutelares, associações de bairro, grupos de auto-ajudaetc;

VI- Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se
desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade;

VII- Ampliar ovínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir redes de
apoio e integração.
7.7.2 Médico e m Saúde Mental

I —»Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,

reabilitação emanutenção da saúde) aos individuos em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade adulta e terceira idade; Realizar diagnóstico etratamento de distúrbios psiquiátricos, inclusive aqueles provenientes

da dependência euso abusivo de substâncias psicoativas. Realizar atividades interdisciplinares. Ter conhecimento sobre a
Reforma Psiquiátrica Brasileira. II - Realizar consultas clínicas eprocedimentos na Unidade Básica de Saúde;

Kl

III- Encaminhar, quando necessário, usuários aserviços de média ealta complexidade, respeitando fluxos de

referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do
usuário, proposto pela referência;

IV- Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos emedicamentos àpsiquiatrização eàmedicalização
de situações individuais e sociais, comuns ã vida cotidiana;

V- Fomentar ações que visem àdifusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito ea
segregação em relação à loucura;

VI- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional
7.7.3 E n f e r m e i r o :

I - Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,

reabilitação emanutenção da saúde) aos indivíduos efamílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou
nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade;

II —
Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,

observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e

prescrever medicações; III - Planejar, gerenciar, coordenar eavaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
IV - Supervisionar, coordenar erealizar atividades de educação permanente dos ACS eda equipe de enfermagem;
V- Contribuir eparticipar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD eTHD; e
VI - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para oadequado funcionamento da USF.
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7.7.4 Assistente Social:

I- Identíhcar, articular e disponibilizar uma rede de proteção social;

II- Prestar orientação social e encaminhamentos a individuos, grupos e população. Orientar grupos, indivíduos e
diferentes segmentos sociais no sentido deidentiâcar recursos e de fazer uso dos mesmos no entendimento e defesa de

seus direitos. Promover ações de reintegração social que minimizem a exclusão social. Realizar orientação familiar. Realizar
visitas domiciliares. Realizar atividades interdisciplinares. Ter conhecimentos sobre LOAS, ECA, Estatuto do Idoso, Direitos
dos Usuários e Controle Social do SUS.

III- Atender as familias de forma integral, estimulando a renexão sobre o conhecimento dessas famílias, como
espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e crises potenciais;

IV- Coordenar e desenvolver ações no âmbito do Tratamento Fora do Domicilio- TFD municipal

8.
CONDIÇõES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
OBRIGAÇÓES DO CREDENCIADO
—. Atender exclusivamente aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde —e aos programas das Secretarias
,

Municipais de Saúde e Assistência Social oferecendo os serviços de saúde e Assistência Social, sendo vedada a remuneração
pelo atendimento ao paciente por qualquer outra fonte de pagamento que não o SUS.

K'

—. Acolher os usuários de acordo com os princípios da Humanização do SUS.
—Respeitar os direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário;
a Manter a qualidade na prestação dos serviços;

a Respeitar a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo
nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal; —. Garantir o sigilo dos dados e informações relativas aos
usuários;
—. Esclarecer os direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos;
—. Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos pertinentes;

a Participar das ações determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde na prestação de serviços de assistência em
casos de calamidades, surtos, epidemias e catástrofes;

—. Permitir que seus dados proãssionais (pessoa física ou jurídica) estejam devidamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, assim como o da Assistência Social permitindo,
inclusive, alterações nos casos de excesso de carga horária em outros locais;

a Preencher os formulários apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde e de Assistência Social com as
informações completas acerca dos serviços prestados e procedimentos realizados para fins de faturamento e estatísticas;

Ki

—. Realizar todos os atendimentos possíveis de sua área, não sendo permitida alimitação do atendimento por

qualquer cláusula contratual ou outra alegação;

Prestação de serviços especializados na área de Promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças e reabilitação,
permitindo um completo bem estar físico, psíquico e social à população de Cairu.

Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam qualificação técnica compatível com as atividades
que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da contratada, que deve orienta-los quanto às suas obrigações e
afazeres.
9.

D O PAGAMENTO

Opagamento será efetuado mensalmente após os repasses do Fundo Nacional de Saúde à Secretaria Municipal de
Saúde.

10.

VIGENCIA DO CONTRATO

O Termo de Contrato terá por vigência o prazo de (um) ano. Devendo ter seu início a partir da data de sua
assinatura nas condições e termos estabelecidos no art. 57, parágrafo 4 da Lei nº 8.666/93.

11.

DA FISCALIZAÇÃO EExECuçÃo Do CONTRATO

A execução do Contrato será avaliada pelo CREDENCIANTE, mediante procedimentos de supervisão direta ou
indireta local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições ora estabelecidas, e de quaisquer outros dados

necessários ao controle eavaliação dosPrservi
aça Marçeoschalprestados.
Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —
BA-CEP: 45420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

—, Ceder espaço físico onde se encontram instalados equipamentos e mobiliário ESDECÍfICOS para realização dos
serviços contratados;

*a Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive com o
fornecimento de todos os materiais de consumo e segurança para o bom desenvolvimento dos trabalhos;
—. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal fim;

—. Promover o acompanhamento e a Hscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à credenciada as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
—. Aplicar à contratada as penalidades cabíveis na forma da Lei.
13.

RESPONSABILIDADE D A CONTRATADA

_ Cumprir carga horária prevista em contrato

_ Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde
_ Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos

_ Desenvolver Projetos e atuar no mesmo quando necessário

k/

_ Atender de forma organizada e Humanizada

14.

DAS SANÇõES

14.1. Os prestadores de serviços estarão sujeitos às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8666/93, bem

como às previstas nas demais legislações aplicáveis, como Portarias e resoluções expedidas pelo Ministério da Saúde ou
Ministério do Desenvolvimento Social e Manuais específicos e aplicáveis ao objeto do contrato ou ajuste, garantindo sempre
o direito de defesa prévia e ao contraditório rem processo administrativo.

14.2. Os casos de descumprimento do exercício da profissão serão analisados pelo iºiscal do contrato que deverá
encaminhar ao gestor do contrato os pedidos para adoção das medidas cabíveis;
14.3. Na hipótese de apenamento com multa, o valor da mesma será descontado automaticamente dos
pagamentos que lhe forem devidos pelo Contratados.

O Contratado ainda estará sujeito às penalidades propostas pelos regulamentos dos respectivos Conselhos.

15.
CONDIÇõES GERAIS DO CREDENCIAMENTO
A contratada, para efeito de atendimento ao objeto deste termo de referencia, deverá apresentar documentos que
comprovem a sua capacidade técnica para prestação dos referidos serviços.

k.»

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Alvará de vigilância sanitária;

c) No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado de todas as alterações, se houver;

d) No caso de sociedade por ações, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado de todas as alterações, se houver, bem como documentos de eleição de seus administradores;

e) No caso de sociedade simples, ato constitutivo ou contrato social acompanhado da diretoria em exercício, e
certidão expedida por órgão de Registro Público comprovando inscrição do ato constitutivo;

f) Comprovante de regularidade referente ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

g) Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Hm de comprovar a
regularidade da empresa em relação às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
incluindo as inscrições em Dívida Ativa do INSS;

'

h) Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a Hm de comprovar a regularidade da empresa em relação aos tributos
federais administrados pela RFB e à Divida Ativa da União administrada pela PGFN;

j) Documentos que comprovem a capacitação profissional de todos os profissionais envolvidos corn a realização dos
serviços a que se refere o credenciamento, conforme listagem exigida para pessoas físicas.

Pmça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA —CEP: 45AZO-000
(Telelax) (75) 36534151, ramal: 214
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k) A empresa contratada deverá apresentar documentos de comprovação do registro dos profissionais nos

respectivos conselhos quando da solicitação da prestação dos referidos serviços.

iá;

l) Garantir maior enciência e qualidade na assistência à saúde da população por parte das unidades de saúde da
família, assim como sua gestão;

m) Promover niveis satisfatórios de qualidade e disponibilidade de serviços em saúde para dar suporte às atividades

e rotinas inerentes ao programa de saúde da familia e urgência e emergência;
n) Facilitar a referência e a contra-referência, integrando os processos de regulação e agendamento;

o) Melhorar oatendimento aos cidadãos-usuários do SUS;
p) Aumentar acapacidade de detecção precoce dos problemas de saúde da população atendida nas unidades de
saúde do municipio;

l

q) Aumentar a produtividade;
r) Otimizar o uso dos recursos humanos, materiais e hnanceiros.

16.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

GESTÃO oo CONTRATO

“&,

FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO

Jeanine Fonseca

Adriana Assunção

Função: Secretária de Saúde.

Função: Recursos Humanos.

E-mail: SAUDE.CAIRU©HOTMAIL.COM

E-mail: SAUDECAIRU©HOTMAILCOM

Tel-.: (75) 3653-2027

Tel-.: (75) 3653-2027

,

&

l
l

.

l
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ANEXOE
IIACEI-(Pref
erenciDASalmCONDI
ente emÇÓESPÉJPRÉZÉNTFÉÉBÉÃÍÍÁÍÃ
Pa l m
ª”
SOLICITAÇAO_DE CREDENCIAMENTO
TAÇÃO
As “DECLARAÇÓES%
UNIFICADAS" -_CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS

Á PREFl-ITURA MUNICIPAL DE CAIRU

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

'

REF. CREDENCIAMENTO Nº 006/2021.
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TELEFONE:

E

:

P

E

R

E

D

Ç

A

J
O

:

D

E

FAX;

OBJETO:_ CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRETO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO
DA
ATENÇAODO PRIMARIA
EURGENCIA
EEMERGENCIA
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
DE SAUDE
ARQUIPELAGO
DE TINHARE,
MUNICIPIO24HORAS
DE CAIRU,,PARA
ESTADOATENDER
DA BAHIA.
'

&,

DECLARAÇÃO:
em Municipal
vista odisdepostCAIRU/BA,
o no Editvem
al deperante
LicitaçãoV. NºExa.040/apresentar
2021 —
CREDENCI
MENTO Nº erequerer
006/2021,
instaurado pela Tendo
Prefeitura
os anexos Adocumentos

oseu CREDENCIAMENTO para nns de prestação de serviços de médicos especialistas, plantonistas e
assistência especializada, no âmbito da atenção primária eurgência eemergência 24horas , para
atender as necessidades das unidades de saúde do arquipélago de tinharé, município de Cairu, Estado
da Bahia, na área indicada aabaixo, aceilando os preços oferecidos pela Adminisiação:

INSERIR QUAL SERVIÇO DESCRITO Ill/O ITEM 6.1 DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA), ONDE TRAZA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS) HÁ INTERESSE EM CREDENCIAR-SE

OBS: Não será obrigatória ocredenciamento em todos as serviços disponíveis na presente enfia/.
a) Assume inteira aresponsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir asua habilitação no presente
Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados de habilitação.
b) Sob as penas da lei, não foi considerada INIDÓNEA para licitar ou Contratar com aAdministração Pública,
Federal, Estadual, Municipal, e/ou SUSPENSA de contratar com oMunicípio"de CAIRU (Prefeitura).
c) Aceita integral eirretratavelmente os termos do Edital em epígrafe.

«L,

d)de 27Pamde outubro
âns do didespost
Vdo art. pel27odaDecreto
Lei n.ºn.º8.64358
66, dede2105/09/2002,
dejunho deque1993,cumpre
Acresciasddio spelposia çLeiõesn.ºdo9.in8ci54,so
1999,o noregulinc.amentada
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal eque não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

.

perigoso ou insalubre enão emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, apartir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso anrmativo, assinalar aressalva acima.

e) Que assume inteiia aresponsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir suahabilitação no presente
Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados.
f) Indica como representante legal da proponente, o(a) Sr.(a) (
(UALIFICA"O
cuja arespectiva documentação(rocura"o ou documento euivalente inscri"o no Cadastro de
Pessoas Físicas —
CPF inscri"o no Reistro Geral do Instituto de Identifica“o -Carteira de Identidade) encontra- se
jtodas
unto aosas etapas
documentos
habilimação,
praticaroexercíci
todos oso deatosdirnecessári
os em nomeda
tuiçãodecorrentes
hnanceira, emdo
deste deCredenci
mento,paraepara
eitos eassunção
de obriingstiações
Contrato de Credenciamento.

g)paraIndicontato
co oe
— m a i l :eotelefone (,)(
>
econvocaçõesnecessárias, declarando estar dente de quea convocação para assinatura de contratos
se dará via e-mail indicado.

Local _
edata_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
Assinatura do responsável pela Empresa" (Carimbo da empresa)
(Telefax) (75) 3653-2151,
ramal: 214 E-mail: m g m g m
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ANEXO III

©

TERMO DE CONTRATO Nº ___/___ CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO

PRIVADO, DEVIDAMENTE IIABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS,

PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA E
EMERGENCIA 24HORAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO
DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAIRU BA EA EMPRESA

NA FORMA

ABAIXO:

OMUNICIPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º

14.235.907/0001—44, sito à Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor Hildécio Antônio Meireles Filho, brasileiro, Casado, com endereço residencial na Praça da
Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420—000, portador da cédula de identidade nº

&

01.718.085—68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas

sob
nº 124.403.105—49, conforme delegação de competêncisituada
a através
do termo de posse,
doravante denominado
CONTRATANTE eaempresa
à
inscrita no CNPJ sob o nº.
inscrição estadual sob onº.

einscrição municipal sob on

neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a).
pormdor(a) de documento de identidade nº.
emitido por

insCrito(a) no

Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
credenciada no processo licitatório na modalidade
CREDENCIAMENTO Nº 006/2021, originário do Processo Administrativo nº 258/2021, datado de 28/06/2021, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem eacordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA —OBJETO - Constitui objeto do presente termo a prestação de serviços de médicos

especialistas, plantonistas eassistência especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do
Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu —Bahia, de acordo com as especificações evalores estabelecidos neste
contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO —— 0objeto deste contrato refere-se especificamente aos serviços .......................(indicar quais

serviços), aserem executados de acorco com aproposta apresentada ao credenciamento nos termos estabelecidos no
item 6, do Anexo I - Termo de Referência.

-

K'

PARAGRAFO SEGUNDO - DA REGENCIA LEGAL: Este Contrato éregido pela Lei Federal nº 8666/93 ealterações

posteriores, Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, edemais normas do sistema único de saúde eprincipios

gerais da administração pública edemais legislações aplicáveis, àqual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos ede qualquer divergência surgida durante aexecução do mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO —DA VINCULAÇÃO DA LICITAÇÃO - Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº >oo</>o<xx, datado de xx/xx/>o<xx, fundamentado no art. 25

caput, da Lei Federal nº 8566/93 esuas alterações, originário do Processo Administrativo nº xxx/xxxx, datado de
xx/><></>ooo<, que também passa afazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda

equaisquer correspondências trocada entre as partes, nos termos do Credenciamento nº 006/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA -Oprazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses,
iniciando-se na data desua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal nº 8.666/93, desde que observadas às normas legais vigentes.

PARAGRAFO ÚNICO -OContrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado conforme dispõe o
artigo 57, 5 1º, da Lei Federal nº 8566/93.

CLÁUSULA TERCEIRA —PREÇO ECONDIÇõES DE PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, aCONTRATANTE

pagará àCONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, aimportância correspondente ao número de
horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando apresente contratação em R$
durante o período de vigência deste termo.

iQJ
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PARAGRAFO PRIMEIRO -Opagamento dos serviços será efetuado em até 10 (dez) dias após aemissão da Nota Fiscal

que devera ser emitida em favor do Fundo Municipal de Saúde de Cairu, conforme dados do preâmbulo deste termo e
devera conter atestado de conformidade assinado pelo Secretario Municipal de Saúde ou Técnico Responsável.

PARAGRAFO SEGUNDO —
Na Nota Fiscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS eao ISSQN, caso

ocorra ofato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento.

PARAGRAFO TERCEIRO -Fica efpressamente estabelecido que no preço estejam incluídos todos os custos diretos e
indiretos
requeridos para aexecuçao do objeto especificado na clausula primeira deste instrumento, constituindo-se na
unica remuneração devida.
PARAGRAFO QUARTO - Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações e

especiâcaçoes constantes na tabela da Clausula Primeira.

PARAGRAFO
QUINTO -Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, odocumento será devolvido
imediatamente para substituiçao e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado ara
.

.

,.

p

efeito de qualquer reajuste e/ou atualizaçao monetária.

v

C,

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para opagamento deste contrato correrão àconta dos recursos orçamentários, constantes de dotações
consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:

UNIDADE GESTORA FONTE
10/10

10/20

0

00 /00
2

14

PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO
NATUREZADE
DADESPESA
DESPESA/

2004/ 2050

33 90 39 00 00

.

.

.

.

.

.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

51º - Prestar os serviços de acordo com oestipulado no edital;

52º -ACONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Cumprir carga horária prevista em contrato

b) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde
c) Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações eEventos

d) Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quando necessário
e) Atender de forma organizada eHumanizada

f) responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;

g) arcar com todo equalquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
h) zelar pela boa ecompleta execução dos serviços Contratados efacilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência que lhe forem solicitadas;
i) efetuar pontualmente opagamento de todas as taxas eimpostos que incidam ou venham aincidir sobre as

terceiros, por sua culpa;

k'

suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,
previdenciárias etrabalhistas dos seus empregados;

j) manter, durante toda aexecução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação equalificação exigidas para aassinatura deste Contrato.
k) prestar os serviços acima em alta qualidade epadrão, nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;
|) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
CLÁUSULA SEXTA -Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas, se este vier a
decorrente.

se justificar, para restabelecer Oequilibrio econômico-iªinanceiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d", da Lei Federal
nº 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - oBRIGAçõEs DO CONTRATANTE

a) Ceder espaço fisico onde se encontram instalados equipamentos emobiliário especihcos para realização dos
serviços Contratados;

b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução das obrigações contratuais, inclusive com o
fornecimento de todos os materiais de consumo esegurança para obom desenvolvimento dos trabalhos
Pmça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA -CEP: 45420-000
(Telefax) (75) 3553-2151,
mmal: 214 Nº OOS/EOZI
E-mail: ljçjtagaoiiigaiwgbaggªil
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c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal Em
d) Promover o acompanhamento eafiscalização dos serviços corn vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas

e) Aplicar àcontratada as penalidades cabíveis na forma da Lei

f) Garantir aefetivação do pagamento àcredenciada, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.
g) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;

h) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento efiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativos equalitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando àContratada as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
i) Fiscalizar aexecução do contrato eatestar aNota Fiscal;

j) Efetuar pagamento àContratada, de acordo com as condições de preço eprazo estabelecidas no contrato;
k) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução do contrato;

|) Publicar oresumo do Contrato eos Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o5º (quinto) dia útil do
mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias acontar da referida

assinatura, conforme art. 61, 51º da Lei 8.666/93.

L

CLÁUSULA orrAvA - DAs OBRIGACOES RECÍPROCAS
51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato depende de prévia
concordância entre as partes, por escrito.
52º Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, visando racionalização ou
aperfeiçoamento dos serviços, que resulte em alteração nos seus custos, será objeto de renegociação das Cláusulas
Financeiras deste Contrato.

CLÁUSULA NONA -DA FISCALIZAÇÃO- Afiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante
através de pessoa designada com poderes para:

51º recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;
52º comunicar àContratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos
para que as mesmas sejam regularizadas;

53º notilªicar, advertir edenunciar ocontratado em caso de descumprimento dos itens aaté os constantes na Cláusula
Segunda;
54º Proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando
esclarecido que aação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá àContratada de total

_
&.

responsabilidade na execução do Contrato.

a) AHscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.

b) As exigências eaatuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral eexclusiva da contratada no que concerne àexecução do objeto contratado.

c) Afiscalização eoacompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui aresponsabilidade da
CONTRATADA, para escusá-la dos seus encargos.
d) Agestão do presente termo de contrato será realizada pela Subsecretária Municipal de Saúde do Municipio de
Cairu a Senhora Jeanine Costa Fonseca.
e) Fica designado o(a) Servidor(a)
Caro na Secretaria de Saúde, deste Município

de Cairu, Estado da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos
termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8666/93 esuas alterações.
f) As exigências eaatuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral eexclusiva da contratada no que concerne àexecução do objeto contratado.

g) Aação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá àCONTRATADA de total
responsabilidade na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - Odescumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como

credenciamento sujeitará oCredenciado, no que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida aprévia e
ampla defesa, Iºicando estabelecidas as seguintes penalidades:

b) Multa de até 5% (cinco porcento) dovalor do serviço.

a) Advertência por escrito.

(Telefax) (75) 3653-2151,
ramal: 214 E-mail: ligtagaoâgaltuªbaªebt
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c) Suspensão temporária de participarem licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, peloqí
prazo de até 05 (cinco) anos;

.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição orl até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou apenalidade.
52º Aquele que Impedir, perturbar ou frauídar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito a
urna pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8.666/93;

53º Aquele que fraudar licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela
decorrente:

*

I —Elevando arbitrariamente os preços;

II -Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III —Entregando uma mercadoria por outra;

IV - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V-Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa àproposta ou aexecução do contrato; ficará sujeito
apena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 96 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - Ainexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua
rescisão com as consequências contratuais eas previstas na Lei nº. 8.666/93.

l»,

51º OCONTRATANTE poderá rescindir administrativamente opresente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93-

52º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I aXI eXIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado
direito aqualquer indenização.

i

'

53º OCONTRATANTE poderá considerar opresente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista àContratada,
direito aqualquer indenização, nas hipóteses em que:

a) ACONTRATADA abandonar ou suspánder aexecução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente, comprovados;

l

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;

c) ACONTRATADA requerer ou tiver sido declarada afalência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou
extrajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO -As partes elegem oForo da Comarca de Valença, Estado da Bahia, que

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.

»»

E, por estarem assim justos econtratados, firmam opresente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor eforma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido eachado conforme.
CAIRU-BA,

HILDÉCIO ANTÓNIO MEIRELES FILHO

MUNICÍPIO DE CAIRU—BAHIA

CONTRATANTE

de

de 2021.

_

CONTRATADA

í
l

TESTEMUNHAS:

01»

02-

Nome:
CpF no:

Nºmº?
CPF nº:

((€
'

(Telefax) (75) 3653-2151,
ramal: 214 E-mail: mtagagfgçgucpagoib;
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

SUPERVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITACOES

'

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
E D I T A L N º 040/2021

C R E D E N C I A M E N T O N" 006/2021

,

OMUNICÍPIO DE CAIRU, Estadogda Bahia. pessoa juridica dc direito público interno. com scdo na

Ka

Praça Marechal Deodoro. 03 —Centro. CEP 45420-000. inscrita no CNPJ n" l4.235.907/000l—44.

através da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, designada pelo Decreto Municipal nº
502 dc 02 de março de 2021. nos termos da Lei Federal nº 8666/93, dc 21 de junho dc 1993 c suas

alterações; elegislação pertinente, toma público para conhecimento de quem possa interessar, aabertura

'

|

de Processo para o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente
habilitadas, para prestação de serviços de médicos especialistas, plantonistas e assistência

especializada, no âmbito da atenção primária e urgência e emergência 24horas , para atender as _
,

_

necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Eestado da
Bahia, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

QT PRAZOELOCALPARAENTREÉADOSDOCUMENTOS:
Início da entrega: 05/07/2021

l

Data final de entrega: 3I/l2/2021.

Horário: Administrativo da Prefeitura Municipal de Cairu/BA aplicável àSecretaria da Administração.
Local de entrega dos documentos: Sala da Comissão Pemianenle de Licitação, situada no Complexo
Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, nº 03. Centro, nesta cidade dc
Cairu —Bahia, CEP 45420-000

KJ

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Atender as condições do edital.
O edital completo einformações complementares poderão ser obtidas junio a Supervisão de Compras,
Contratos e Licitações. através do Setor de Licitações. nos dias úteis. no endereço acima descrito ou
diretamente
no
Diário
Oficial
do
Municipio
no
endereço:
liftszi/ºgvwxixxucaiiuba.ºoxnbr/Siie/DiarioOiicial.

,

Caim - Bahia. 05 de julho de 2021.

l
R o b s o n V i c e n t e S i l v a d o s Santos

'

Presidente C P L

Decreto nº 502, de 02 de março de 202],

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —CAIRU/BA. CEP: 45420-000
Tel: (75) 3653-2151 —E-mail: Iicitzicaniíilcairulia.eoxubr

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DWUZEPJRBQBIQFHPHZGOQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO
AMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARE, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

k,
x

l'

EMPRBA

'

:

PESSOA PARA CONTATO:
ENDEREÇO:
CNPJ:
E-MAIL:

CIDADE:

>ESTADO:

TELEFONE:

FAX:

Tomamos conhecimento, através do acesso "'a página www.cairu.ba.ov.br (Diário Oficial do Município de Cairu), cópia do
instrumento convocatório da licitação na moldalidade de CREDENCIAMENTO Nº 006/2021 na forma acima identificada.
Local:

de

de

.

í

__'____________

k'

RAZÃOSOCIAL/CNPJí /NOMEDO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA
Senhores Licitantes,

Visando comunicação futura entre aComissão Permanente de Licitação deste Município eessa Empresa, solicitamos o

preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima) eenvio ao Setor Responsável por meio do e-mail

licitacao©cairu_ba.v.r

Anão remessa do recibo exime aDiretoria de Compras, Contratos, Convênios eLicitações cla comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
i

Praça Marechal Deodoro, nª G3, CEnUo, (“ain: —BA -CEP: GSAZD-DOH
(Yelehx) (75) 3653-2151,
ramal: 114 Email: lnhºmifànim gg gg g
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EDITAL Nº 040/ 2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº aos/2021
1.

REGENCIA LEGAL:

Caput do art. 25 da LEI FEDERAL Nº 8666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1,993, ESUAS ALTERAçõES, LEI FEDERAL 8.080,
DE 19 DE sqEMBRO DE 1990, EDEMAIS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE EPRINCIPIOS GERAIS DA

ADMINISTRACAO PUBLICA EDEMAIS LEGISLAÇOES APLICAVEIS
II.

ORGAOS INTERESSADOS:

-

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

III. MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO Nº one/2021
v.

k«

IV. 258/2021,
PROCESSODATADO
ADMINISTRATIVO
Nº
DE zs/os/zon

cRrrERIO DEJULGAMENTO:

POR ITEM (Os INTERESSADOS PODERÃO SE CREDENCTAR APENAS PARA Os ITENS DE SEU INTERESSE)

VI. OBJETO:
DE CPESSOAS
JURÍALIDSICTAS,ASA DEPLANTONI
DIREITOTASPRIVEADO,ASSI
HABIZLADA,
ITADAS,DASNO
PARA
D_ECREDENCI
SERVI
ÇAOSMENTO
DEEURGENCI
MEDI
OSA ESPECI
SDEVI
TENCIDASAMENTE
A ESPECI
AMBITOPRESTAÇAO
DA ATENÇAO
PRIMARIA
EEMERGENCI
24HORAS S,PARA
ATENDER
NECESSIADLIADES
UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

VII LOCAL EDATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AHABILITAO.
DATA DE INICIO DE ENTREGA: 05 DEJULHO DE 2021. DATAFINALDE ENTREGA: 31 DEDEZEMBRO DE2021.

HORÁRIO: ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU APLICAVEL ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO;

LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NO COMPLEXO
ADMINISTRATIVO DIOGO TIAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL DEODORO, N" 03, CENTRO. (SETOR DE
UCITAÇÓB).
ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO: EM ATÉ CINCO DIAS úTaS APOS oRECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.

DIVULGAÇÃO Dos CREDENCIADOS: NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, ATÉ OQUINTO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE AO MES EM QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIADOS.

.

VIII. DOTAO ORCAMENTARIA

GESTORA
10,10
1ºm

k4

TRABALHO
z004/ z050
. .

0002/0014

IX. PRAZO DEEXECUO/VIGENCIA

NATUREZA DA DESPESA
33 90 39 00 00
....

x-PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

12 (DOZE) MESES
NÃO sE APL1cA.
><I. LOCAL, HORARIO EMEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:

I

ASSERÃO
INFORMAÇOES
ESCLARECI
MENTOS
NECESSÁRIDIARIAMENTE,
OS AO PERFEITDAS
O CONHECI
MENTO
DO OBJETOEDAS
DESTA13HO0MIN
LICITAÇÃOAS
PRESTADOSE
PELA
COMISSÃO
DE LICITAÇÃO,
DSHDDMIN
AS IZHDOMIN
IGHOOMIN, NO ENDEREÇO ACIMA.
oEDI
TAL PODERA SER CONSULTADO GRATUITAMENTE No DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PELO SITE
htts: (www.Caím.ha.ov.brSite Diariooõcial.

ACOMUNICAÇÃO SE DARÁ POR E-MAIL: IlcitacancairubaowbrOU PELO TELEFONE (75) 3653-2151, RAMAL: 214.
TODAS
DIECIOSÓES
'E COMUNICAÇDB
QUE SE.Fl
INCLUS!
_VE NOOJULGAMENTO
FINALDO
CLASSI
fIASCATORI
ADO EMQUESESSÃO
PUBLIZEREM
CASEROU NECESSÁRI
ATRAVES
DEAS,PUBLI
CAÇAO
DIARIO OFICIAL
MUNICIPIO
DE SERA
CAIRUANUNCI
- BAHIA
PODERA
CONSULTADO,
TAMBEM,
ATRAVES
DO SITE:
htts:www.caíru.ba.ombrsitebiariooficial.

PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAO
Robson vicente Silva dos Santos

Decreto Municiai nº 502/2021 de 02 Mar Ode 2021
Pmça Marechal Deodoro, nª DJ, Canna, Cairu- BA- CEP. 45320-050
(Telefax) (75) 3553-2151,
mmm: zu E-mall: mumunvm..nvQ
CREDENCIAMENTO Nº DDB/ZDB
Página 1 da 29

CERTlFlCAÇÃO DIGITAL: D7/UZEPJR89BlQFHPHZGOQ
Esta edição encontra-Se nO Site Oficial deste ente.

r/
«

. lªuugclpig
Diario Oficial do

Ca|ru_

_feira ,]
5deJulsegundª
hode2021
17 - Ano - Nº 4918

Es
t
a
dod
a
Ba
h
i
a
zªªe. º

=

x n —DIsPosIçõEs PRELIMINARES

12.1. Aparticipação neste credenciamento implica em concordância eaceitação de todas as oondiçõs estabelecidas
neste Instrumento convocatório.

12.2.

Os interaados poderão se credenciar apenas para os itens de seu intersse.

12.3. Estarão credendados arealizar os serviços, as empresas que apresentarem corretamente adocumentação exigida,
concordando com Os valores fixados pela Administração, conforme tabela do Municipio de Cairu/BA constante no Anexo ITermo de referência.
IZA.

XIII —DAS FASES DO PROCEDIMENTOS PARA OCREDENCIAMENTO

13.1 —
Oprocedimento seletivo para credenciamento será composto pelas seguintes fases:
a) Divulgação do Chamamento;

b) Análise da documentação ehabilitação;

c) Divulgação dos credenciados, através de Publicação no Diário oâcial do Municipio de Cairu/BA
(

)

13.2 -Acontiatação danseá por inexigibilidade de licitação, valendo-se da figura do credenciamento, fundamentado no

L

artxIV. 25,-coNDIçõEs
caput, da Lei DEFederal
nº 8666/1993.NA LICITAÇÃO
PARTICIPACAO
14.1.

14.14.Poderão
os inparticipar
teressadosdesta
cujolicitação,
ramo de atividade seja compativel com oobjeto data licitação observadas, também, as
demais exigências deste lnmumento;

14.11. pessoas jurídicas, legalmente constituídas, habilitadas, com idoneidade, regularidade juridico nscal, que não
condições fixadas neste edital eseus anexos e, ainda,que aoeitan as normas estabelecidas pelo Município de CAIRU/BA.

tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público eque satisfaçam as
14.2. Não poderão participar desta lidtação Intituições:

141.1. proibidas de partidpar de lidtações ecelebrar contiatos administrativos, na forma da legislação vigente;

141.2. que tenham sido declaradas inidôneas para Conn-atar com qualque órgão ou entidade da Administraçfo Pública
de qualquer Poder ou esfera de Governo;
14.2.3. que estiverem irregulares quanto àtributos feleiais emunicipais, Considerada asede ou principal
estabeledmento da proponente;
141.4. que não atendam às condiçõa dates Edital eseus anexos;
1.4.2.5. estmngeiras que não tenham repraentação legal no Biasi! com podera expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;

14.25. que se enquadrem nas vedaçõs previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

14.2]. que aii/eram em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação; em caso
de recupeiação judicial, deverão apresentar oplano de recuperação homologado pelo juízo, em vigor

14.2.8. que nos tennos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, haja administrador ou sócio com poder de direção,

Ki

a)contratação
detento(Prefeitura
r de cargoMunicipal
em ComidessãoCairu/BA;
ou funçãoou de confiança que atue na área raponsável pela demanda ou

familiar de:

b) de alteridade hierarquimmente superior no âmbito do órgão contratante.

b.1. Para os fins do disposto neste item, considerase familiar ocônjuge, ocompanheiro ou oparente em linha reta
ou colateral, por oonsanguinidade ou afinidade, até oterceiro grau (Súmula VincuiantdSrF nº 13, art. 5º, inciso V,
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 eart. 2º, inciso In, do Decreto n.º 7.203, de 04 dejunho de 2010);

XV —PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO

15.1. Oprocedimento obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua
redação atual elegislação pertinente.

XVI —DA REPRESENTAÇÃO DOS PROPONENTES:

l6.1. Somente poderá manifestar-se nas reuniõs esolicitar que sejam consignados assuntos nas aas de reuniões da
a) Representante legal da empresa, indicado em seu contrato sodal eportando documento de identidade em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por Servidor da PREFEITURA;
b) Procurador, munido de procuraáo pública ou particular eportando documento de identidade em original, por
Comissão de licitação:

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA;
(Telefax) (75) 3653-1151,
ramal: III Email:
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16.12. Acarta de credenciamento, pública ou particular, conferirá poderes ao reprsentante para atuar em nome da

proponente, corn poderes para examinar, os documentos de habilitação impugna-las, oferecer recursos eexercer todas
as prerrogativas previstas neste Edital ena Lei Federal 8666/93.

16.13. Orepresentante oncialmente indicado, conforme omodelo apresentado no ANEXO II - Modelo de Carta de
Credenciamento, deverá estar obrigatoriamente munido de CÓPIA DE CÉDULA DE IDENTIDADE
AUTENTICADA por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA, sob pena de não ser admitida a
sua atuação.

XVII —DA HABILITAÇÃO] CREDENCIAMENTO

17.1.
v Ossequenci
document
os relerubri
ativos ca
apresentcada,adosporemcartóri
01 (uma)
via, sem emendas
ou rasuras,
numeradas
almente
adaHabiemlitação
origipoderão
nal, cópiser
a autenti
o competente
ou por servi
dor da

Administração, ou publicação oficial, em envelope lacrado, no qual possa ser identificado onome ou razão social da
empresa, modalidade, número edata da licitação, além da expressão Habilitação conforme modelo aseguir:
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE —A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE

L

ª
- PERMANENTE DE LICITAÇAO
_
_PREFEITURA
MUNICPALADMINISTRATIVO
DE CAIRU]BA -COMISSAO
ENDEREÇO: COMPLEXO
DIOGO MAGALHÃES
BRANDÃO -PRAÇA-COPEL
MARECHAL
DEODORO, ND3, CENTRO —CAIRU - BAHIA.

ENVELOPE A—
"DOCUMENTOS PARAHABILITAÇÃO"
CREDENCIAMENTO Nº 006] 2021

17.2. Os interõsados an crendenciar-se nostermos do prsente edital deverão apresentar Habilitaáo Jurídica
a) Copias autênticas de documento de identificação do(s) sócio(s);

b) Certificado de Condição de Microemprieendedor Individual, quando couber;
c) Registro comercial, no caso de empresa individual;

d)comerci
Ato aconsti
contrato
em vigacompanhado
or, devidamentdee regidocumentos
strado, emdase eltreatiçaãondodedeseus
sociedades
is, e, tutino vo,casoestatuto
de sociouedades
por ações,
atuais
administradores, na qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, aexecução de atividades da mesma
natureza ou compativeis com oobjeto da licitação;

e)f) Inscri
çãodedoautori
ato consti
tutiemvosenotrcaso
de soci
edade civouil acompanhada
derangei
provara daemDifuretncioorinament
a em exercí
ciopaí; s, e
Decreto
z
aáo,
at
a
ndo
de
empresa
soci
e
dade
est
o
no
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando aatividade assim o
exigir

17.3. ARegularidade Fiscal eTrabalhista será comprovada mediante aapresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

h) Prova de regularidade para com aFazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.

K/

c)d) Prova
domidcailioAtiouvasededa doUnilicãito,ante.Receita Federal eINSS),
Prova dede regul
regulaaririddadeadeparaparacomcomaFazenda
aFazendaEstadual
Federaldo(Dívi
mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.

e)Certiicado
Prova dederegul
aridade para corn oFundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante aapresentação do
Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
f)CertiProva
de inexistência de débitos inadimplidos perante aJustiça do Trabalho, mediante aapresentação de
dão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TSF).

17.4. AQualincação Técnica será comprovada mediante aapresentação dos seguintes documentos:

a) Comprovação de registro ou inscrição na entidade pronssional competente de cada éra profissional de interesse
da empresa aser credenciado:

b) Alvará expedido pela vigilância sanitária

17.5.

a)inDEcLARAçõEs:
Declearação
firmadae edipeltaloparareprsent
amntente loegalda exidagênci
proponent
es,taconfna oLeirmeFederal
constanº no9354/99,
modelo quedo acrescent
ANEXO oIIu
toseigrant
do
present
cumpri
a
previ
ncisos Vao artigo 27 eXVII ao artigo 78 da Lei Federal nº 81566/93, nos termos do Decreto Federal nº
a.1. Adeclaração deverá vir assinado por um de seus sócios responsáveis pela Administração da empresa com

4358/02.

carimbo de identincação da empresa;

Praça Marechal Deodoro, n“ 03, Celmo, (“aim - BA -CEP: 45420-000
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b) Aproponente deverá apraentar asolicitação de credenciamento eaceitação dascondições do presente edital,
conforme modelo Anexo V;

XVIII —DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO

18.1. Torna implícito que os proponentes ao responderem ao CREDENCIAMENTO concordam
integralmente com os termos deste Edital eseus anexos.
18.2. As licitantes deverão proceder verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando formalmente

(por acrito) em meio eletrônico àComissão, os erros e/ou omissões porventura observados, que serão esclarecidos,
tambem por escrito, até 02 (dois) dias antes da data de abertura desta licitação.

18.3. Anão comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não
cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou
falhas.

XIX —JULGAMENTO

:
k,

19.15 Os documentos relativos àhabilitação serão analisados pela Comissão Permanente de licitações no prazo máximo
depeloatseint5eressados,
(cinco) diaques útsenteis iapós
orecebidade,mentpoderá
o da document
aêncição,a para
confovirmesitaro
soliestcitaaçãobelecidementcreodenci“in aloment
o apresentado
n
do
necessi
abri
r
di
l
i
g
co".
19.2. Toda análise resultará em ata para registro da referida análise.

19.3. Será desconsiderada adocumentação que contrarie os requisitos expressos neste edital eem seus anexos ou em
desacordo com as formalidades prescritas.

19.4. Será inabilitada aempresa/licitante participante que não atender as exigências deste edital.

19.5. Considerar-se-á habilitada apessoa juridica que aprseniar corretamente eem tempo hábil, toda a
documentação exigida.
'
19.6. Na identificação de ausência de documentos,
aCPL informará ao interessado apendência eoprazo para asua

regularização, ou se tratando de consulta em sites de livre consulta aCPL poderá realizar aindusão das peças que
porventura estejam ausentes.
19.7. Ainabilitação importa em perda do direito de credenciamento.
dasssão
por ventura
surgidedasLicnoitação
decorrer
da abertura
pe (documentação),
serãoo
di19.8.
rimidasAspeldúvi
a Comi
Permanente
na própri
a reunião,docomenvelaorespecti
va consignaçãoememsendo
ata, oupossidarãovel,ensej

àsuspensão da reunião para análise pelos membros da Comissão, que Gxaáo nova data para prosseguimento dos
19.9. Adivulgação dos crecendiados, se dará através de Publicação no Diário oficial do Município de Cairu/BA
trabalhos.

(htts:www.cairu.ba.ovhrsitebiariooficial).

_
L

XX —
DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) eos MICRO
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS;
20.1. Nos termos dos arts. 42 e43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEI, ME eEPP deverão apresentar toda a
documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição com relação àregularidade fiscal;
a)(cinHavendo
ção inanicicomprovação
aridade fiemscalqueetrabal
hista, seráforassegurado
co) dias útalegiuma
s, cujrstri
o termo
al corresponderáda regul
ao momento
oproponente
declarado oprazo
ovencedorde 05do

certpagament
ame, prorrogávei
por iogualdo débi
periotodo,, ea
AdmiunaiisslrcertaçãoidõesPúblnegat
ica, parivasa a
o ou parcelsament
emicristsãoerio dedaevent
ouregul
posiatirivzasaçãocomdaefedocument
ito de certação,
idão

b)contramção,
Anão regulsemarização
implicará sendo
na decadênci
do dinrieistração
to à
prejuizdao dasdocument
sançõesaçãoprevinostasprazono art.previ81stodaaciLeima 8666/93,
facultadoaàAdmi
negativa.

convocar os licitanta remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar alicitação.

xxI - oos RECURSOS eIMPUGNAÇOES

21.1.. Ainteressada tem oprazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentar recurso, apartir da data da publicação do
indeferimento ou deferimento ao credenciamento;
21.2. Orecurso deverá ser interposto mediante petição dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por
meio eletrônico (llitacaofc)cairu.ba.ov._b1).
x x n - CONTRATAÇÃO

22.1. Acontratação dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da Hgura do credenciamento, convocando as

empresas credenciadas para assinatura do Contato Administrativo de Prestação de Serviços, conforme Minuta de Contrato
(Anexo III).
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22.2. Para assinatura do Contrato Administrativo de prestação de serviço, as empresas/licitantes terão oprazo de até 05
(cinco) dias úteis após aconvocação, permitindo-se aprorrogaáo por igual período, na forma do 51º, do art. 64, da Lei
nº. 8666/93 e suas alteraçõa;
22.3. Oprazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por escrito,
durante seu transcurso emediante motivo justificado eaceito pela Administração.

22.4.1. Quando ofornecedor não retirar, não aceitar ou não devolver oinstrumento equivalente no prazo

estabelecido, sem justificar os motivos para aAdministração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, serão
aplicadas as penalidads cabíveis.

22.4.2 As situações não previstas neste Edital serão avaliadas epoderão ser objeto de alteração no instrumento
contratual.

_
ª

22.5. Os empregados do CREDENCIADO não terão nenhum vinculo empregatício com oMunicípio de Cairu/BA, sendo de
exclusiva responsabilidade daquele as despesas com remuneração dos mesmos, seguros de natureza trabalhista vigente e
quaisquer outros encargos que forem devidos, referentes aos serviços eempregados.
22.6. Oeventual inadimplemento pelo CREDENCIADO quanto aos encargos previstos no item anterior não transfere ao
Municipio de Cairu/BA aresponsabilidade pelo seu pagamento enem poderá onerar oobjeto do Instrumento Contratual.
22.7. Os contratos decorrentes do presente credenciamento terão prazo de vigência de 12 (doze) meses, apardr de sua

assinatura, podendo ser prorrogados por iguais esucessivos períodos, ate' olimite de 6D (sessenta) meses, nos termos do
art. 57, II, da Lei 8666/93.

,

XXIII —PENALIDADES

23.1. Odescumprimento total ou parcial das' obrigações assumidas como credenciamento sujeitará oCredenciado, no que

couber, "as sanções previstas na legislação aplicável, garantida aprévia eampla defesa, Ficando estabelecidas as seguintes
penalidades:

a) Advertência por escrito.

b) Multa de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço.

c) Suspensão temporária de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;
d)determi
Declanração
de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministmção Pública enquanto perdurarem os motivos
antes da punição ou até que seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que aplicou a

23.2.penalidade.
Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito auma
pena de detenção de 6(seis) meses aZ(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8666/93;
XXIV —DESCREDENCIAMENTO:
24.1. ocorrerá o descredenciamento quando:

24.1.1. Por algum motivo acredenciada deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital eno contrato
24.1.2. Houver recusa injustificada da empresa/licitante credenciada em assinar ocontrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, executar os serviços requisitados, implicando em seu imediato

administrativo de prestação de serviços;

_
ç.

descredenciamento ena imediam suspensão do direito de licitar com aPREFEITURA de acordo com os prazos

previstos
7.4.1.3. AemAdmilei;nistração, assegurada no direito eno interesse da Administração Pública, revogar ou anular opresente

processo
de credenciamento, sem que caibam aos Iicitants quaisquer direitos areclamações ou indenizações;
24.14. Por qualquer motivo ocontrato entre acredenciada eaAdministração for rescindido.

XXV —FORMA DE PAGAMENTO

25.1.
or estimaadoenove
do credenci
amento“corrsponderá
5.688.269,04
(cinacodomicontrato,
lhões, seisoqual
centos devem
eoitentaseredioivtoidimido,l,
duzentosOvalesessent
reais equatro
centavos), paraaR$operi
odo de vigênci

proporci
onalmente, pelo número de empresas credenciadas, em conformidade com acapacidade operacional para
atendimento SUS apresentada pelas mesmas econforme definido no Anexo I, deste edital.
25.2. Opagamento aos contratados, pela prestação do serviço, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cairu, atreva do
Fundo Municipal de Saúde de Cairu.
25.3.
do documento
o dosto servi
ços ae
atestada0pagamento
pela Secretaaoriacontratado
Municipal somente
de Saúdeseráde Caiefetuado
ru asuaapósefetaivapresentação
a execução, sendo
realizado comprobatóri
mediante depósi
em cont
25.4. APrefeitura pagará, mensalmente, ao contratado, ovalor global de cada serviço prestado, conforme estabelecido no

bancária.

CZOSrÍtSrÉt/Í. revisão dos valores pagos independerá de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no processo aorigem e
autorização
da reviobjsãoetosdosdevalores,
com adata
na Imprensa
al. técnica profissional edas normas éticas
25.6. Não serão
pagamento
os servidaçospublicação
não efetuados
dentroOidaºiciboa
existentes.

'
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XXVI —- DISPOSIÇOES GERAIS

à

26.1. Acontratação se dará por ordem cronológica dos credenciados.

26.2. Aqualquer tempo poderá aAdministração Pública, se necessario, modificar este Edital, hipotese em que deverá
proceder 'a divulgação.
26.3. Adivulgação, pela PREFEITURA, date 1aviso, do tipo de serviço epreço de remuneração não caracteriza expectativa
de faturamento por parte das empresas/licimntes, não cabendo àPREFEITURA oressarcimento de eventuais prejuízos pelo

não
amento
de interessadas
nãoaatenderam
as condidoções
ecidas neste
aviso.
26.4.credenci
Evedada
atransferência
total ouqueparci
l, para terceiros,
objetoestabel
do presente
credenciamento;
26.5. APREFEITURA poderá, aqualquer momento, reavaliar ocredenciamento deferido, sendo-lhe facultado, suspende-lo,
sempre que ocorrer motivo que ojustifique. Í-

26.6. OMunicípio podera, aqualquer momerito, modificar as condiçõs iniciais do presente credenciamento eretornar, sem

indenização, os serviços desde que executados em desconformidade com os termos deste regulamento edo contrato,
bem como aqueles quese revelarem insuficientes para oatendimento dos contribuintes municipais ou no interesse maior da
administração;
26.7. Ainteressada éresponsável pela fidelidade elegitimidade das informações prestadas edos documentos apresentados

,'
k.

em qualquer fase deste processo. Afalsidade de qualquer documento apresentado ou ainverdade das informações nele
cont
idasNasimplcerticaráidõesno eimdemai
ediatos descredenci
ament
oid,ossemporprejorgãos
uízo dasou demai
siçsanções
admi
nispúbltratiicvo,as,serácivisconsi
epenaiderado
s cabícomo
veis.
26.8.
document
o
s
emi
t
i
n
st
i
t
u
ões
de
di
r
ei
t
o
prazo
de validade olimite de datas expresso no próprio documento, na ausência somente serão considerados como válidos
os documentos emitidos em até 90 (noventa) dias corridos anteriores àdata de abertura das propostas.
26.9. Éfacultado ao Residente da Comissão Permanente de Licitação, ou aautoridade aele superior em qualquer fase da
lnãoicitação,
apromoção de diligência deainada aesclarecer ou acomplementar ainstrução do processo licitatório, desde que
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
26.10. No ato da aquisição do Edital ointeressado deverá observar, cuidadosamente, se oseu exemplar está devidamente
completo eacompanhado dos seguintes anàos:
ANEXO 1-TERMO DE REFERENCIA i

ANEXO II —
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACEITAÇÃO DAS CONDIÇõES DO PRESENTE EDITAL
COM AS "DECLARAÇOES UNIFICADAS"

ANEXO III —
MINUTA DE CONTRATO “

26.11 Componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL, designada pelo Decreto Municipal nº 502/2021 de
02 de março de 2021:

PRESIDENTE: Robson Vicente Silva dos Santos
MEMBRO: Lázaro Dias Carvalho 5

MEMBRO: Carlos Benedito Guimaraes Da Silva
1º SUPLENTE: Patricia da Silva Félix

.

2º SUPLENTE: Anilton Rosa Marques Filho

.'

L

26.poderá12. serAdiconsul
vulgaçãotado,dostambém,
demaisatatravés
os atdoinentsitee-.s ao certame ocorrerá no Diáno Oficial do Município de Cairu -Bahia que

26.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito oForo da Comarca de Valença, atado da
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cairu - Bahia, 05 de julho de 2021.
Jeanine Costa Fonseca

Subsecretária de Saúde

l

Praca Marechal Deodoro, nª 03, Centro, Caim —
BA -CEP: âãAln-DDD
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1.

oo OBJETO

!

jurídisctênci
as dea especi
direitoalpriizada,vado,nodeviâmbidament
habilitadas,primpara
prestaçãoa deeemergênci
serviços dea
medi. cos Credenci
especialiasment
tas, opladentonipessoas
stas eassi
to dae atenção
ária eurgênci

ªªoras ,para atender as necessidades das unidades de saúde do Arquipélago deTinharé, Município de Cairu, Estado da
a

ia.

2.

o

DA NECESSIDADE

Assegurar ao cidadão os Serviços Públicos de Saúde estabelecidos como garantias constitucionais na

promoção, prevenção erecuperação da saúde, seja no seu aspecto individual da integralidade da assistência bem como o
social garantido pelo conceito da universalidade do acesso aos serviços públicos de saúde.
—

R»

=

Possibilitar amanutenção da rede fÍSlCã de assistência àsaúde;

Garantir aexecução dos diversos serviços pertinentes aos programas de saúde tanto na prevenção e

prpromover
omoção arecuperação
da saúde, bemdacomo
atraves de serviços de diagnose econsultas eoutros procedimentos terapêuticos para
saúde do individuo.
3.

DA JUSTIFICATIVA

Omunicípio de Cairu, Estado da Bahia, está localizado na microrregião de Valença, da macrorregional sul, na 5ª
Diretoria Regional de Saúde (DIRES), em Gandu, com população de 18.427 habitantes, estimado pelo Instituto Brasileiro de

Geograf
ia eEstatística (IBGE 2018). Abrange uma área de 433km?, situado no litoral do Baixo Sul Baiano. Éum arquipélago
formado por 26 ilhas, sendo as três maiores habitadas: Cairu, Tinharé eBoipeba.

Limita-se ao norte com omunicípio de, Valença, ao sul com omunicípio de Nilo Peçanha, aoeste com omunicipio

de Taperoá ealeste com oOceano Atlântico. [
Distritos e Povoados:

1. Ilha de Cairu: Sede —Cairu Povoado —
Torrinhas, Tapuias.

Z. Ilha de Boipeba: Dismto de Velha Boipeba Povoados —
São Sebastião (Cova da Onça), Monte
Moreré.

Alegre,

3. Ilha de Tinharé: Distrito de Morro de São Paulo, Galeão, Gamboa do Morro, Povoados -Zimbo, Garapuá,

Euma região localizada enne adesembocadura do Rio de Parts (ao sul) eocanal de Taperoá (ao Norte). É
cortado por vários rios ecanais, entre eles: Canal de Tinharé, Rio Taengo ou Garapuá, Rio do Inferno, Rio de Catu, Rio de
Oacesso aos municípios vizinhos éfeito por rodovias asfaltadas erios. Apartir de Salvador, oacesso pode ser feito
tomando-se
estradas federais (BR 234 eBR 101), eem seguida aestrada estadual (Ba 452) até Valença edaí até Taperoá,
NiNazaré
lo Peçanha
efinalmenteate'CaiValença.
ru ou saindo de Salvadoratraves do Ferry Boatate' oterminal de Bom Despacho, seguindo até
eposteriormente
Otransporte urbano éfeito basicamente através de barcos ou lanchas enas ilhas não épermitido aentrada de
veículos particulares, com exceção da ilha de Cairu. Os únicos veiculos que circulam pelas ilhas são para obem público, que
fazem oserviço de coleta de lixo (tratores).
Astrutura assistencial existente atualmente oferece aos munícipes, os serviços básicos de saúde (consulta de
clínica médica, consulta enfermagem, Aferição de PA, Glicemia, Testes rápidos para HIV eSífilis, Vacinas de Rotina e
Estratégicas, Atendimento de odontologia, Curativos, Acompanhamento pelos Agentes Comunitários de Saúde eAgentes de
Endemias eDiaribuição de Medicamentos Básicos.
Dispõe também de Serviços de Urgência eEmergência que disponibiliza leito de observação 24hs para quadros de
saúde considerados leves, com monitoramento de médico, enfermeiro etécnico de enfermagem, faz uso de medicamentos

Canavieiras.

Zinco, Rio Itapitanga.

,& ,

injetáveis equando opaciente desenvolve quadros de Média eAlta Complexidade são tranãeridas para Unidades de
Assistência de maior resolutividade.
.
Os pacientes são transferidos com auxni
eambulâncias equando são realizadas transferências
consideradas graves, omédico exou enfermeiroo dade uniambuldadeanchas
acompanha
otranslado adepender do quadro clínico do
OMunicipio ainda conta com atendimentos de fisioterapia nas Unidades de Saúde, possuem instalação õsica
compatível com aestrutura utilizada na fisioterapia ortopedica, neurológica, pediátrica respiratória emotora, além de
paciente.

desenvolve fisioterapia domiciliar aos acamados 2a3vezes na semana.
'

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —
BA —
CEP: 4SA2D-DUD
(Telefax) (75) 3653-2151,
ramal: 114 E-mall: iirwoni uIm mnh!
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