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DA ESPECIFICAÇÃO “ILÉCNICA

6.1 N - DA DESCRIÇAO DO SiERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS

DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS):

PROFISSIONAIS MEDICOS PLANTONISTAS/ ESPECIALISTAS

m PERÍODO c. HORARIA osscmçÃo OBJETO v. UNITÁRIO VALOR MENSAL VALOR ANUAL
Contratação

de

(01)

de

(01)

24 (vinte e servi
Médicçloo Cldeínicoplpara
10 días quatro)
ntõesprestardena R$ 1.930,00 R$ 19.300,00
plantão horas
Unidades
de aSaúde

R$
23160000
' '

Cairul

_

Contratação

10 dias p
1ªgfaíªºªª) hºªª
24 (Vinte e
3 01 Mes ªgãªgªíªoras
,

A

Médico Clínico para prestar

servi
ço dedeplaSaúde
ntões nasde R$ 965,00 R$ 9.650,00
Unidades
co CldoicnicCIo ApiPRA/
aratkUprestRMCar R$ 2.838,00 R$ 17.028,00
UniMedidad?
Cairu.

Contratação

serviço

e

de

(01)

p a n ao

(Unidade

na

Referencia

115 '800' |
204.336,00R$

Microrreional Covid 19 .

Contratação

de

Médical Clinico

(01)

para

10 (dez) horas prestar
serviço
4 ºl Mes, semanai
s
ambul
a
tori
a
l
na
Uni
dadede R$ 133500 R$ 454090
Básica ªde
Saúde

54.480,00R$

Gara u á Ilha de Tinharé.

Contratação
de
(01)
Médico Ginecologista para

10 (dez) horas prestar»
serviço
5 01 Mes- semanai
s
ambul
a
tori
a
l
nas
Uni
dades R$ LHS”) R$
Básicasl de Saúde de

440500

52.860,00R$

Médi
Homem
paraSaúdeprestar
01 Mês ªgnfgfégshºrªº sen/
içcoo ida
ambul
atorial nasdo R$ 1.135,00 R$ 4.405,00

52 860 R$of)

Cairu Ilha de Tinharé.

Contratação

de

(01)

Unidades
Básicas
de
Saúde 'de Caim Ilha de

'

'

Tinharé.

Contratação de (O1)Médíco
Pediatra
pam
prestar

7 ºª Mºª-

10 (dez) horas serviço ambulatorial nas
semanai
s
Unidades Básicas de R$ 133500 R$
Saúde de Cairu Ilha de

ª'ª7º'ºº

27.240,00R$

934400

11112830R$

Tinharé. ,

Contratação de (01)Me'díco
Ginecologista

01 Mes.

e Obstetra

10 (dez) horas paia prestar serviço
_
semanai
s
ambul
a
totíal
nas
Uni
d
ades
R$
2'
3
º6'
0O R$
Básicas de Saúde de
Cairu Ilha' de Tinharé.
Contratação de (O1)Médico

A

'01 Mes

Cardi
logista l ãpara
prestarde R$
horas lsnecrªanais lSaúde
sJch-nriogaçãesam
j
á
âsi
ª
al
ê
de Cairu Ilha de
o5(c'

)

'

Tinharé.

b l t f l n a s

'

56800 R$

217200

27.264,00R$

l

IF“ .
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Contratação
de
(01)
Médico Ultrassonogralºlsta

10 (dez)_horas pala. prestar serviço
:»
O01 Mes. semanai
s ambul
a
t
o
ri
a
l
nas
Uni
d
ades
R$
133500
R$
“Aºíºº
Básicas de Saúde de

40.860,0R0$

1
'

Cairu Ilha de Tinharé.

R$

E

—

PERIODO

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO As uRGENcIAs
FARMAcÉuTIcosª/ODONTOLOGOS /ASSISTENTE SOCIAL

oRIA DESCRIl ÇÃO—OBJETO

c . H RA

—

HORASS v DA
UNITÁRIO
VALOR
VALOR
MENSAI
HORA MENSAL
TOTAL
'

Homs die plantão pala
farmaceutico
ambulatorial para prestar
serviços supervisional nas
Unidades de Saúde do Municipio
atendimento

11 01 Mês

01 HOBA/
PLANTAO

de Cairu.

Horas

.
12 01 Mes

R$
20.400,00

l

de

plantão

tendimento

01 HORA/
ª
.»
ambulatorial

com

para

para

odontologo

R$

prestar

PLANTAO Servi
ços nais Unidades de Saúde
do Municipio de Cairu.
Homs
de
atendimento,

13 01 Mês

R$
R$
21,25 1.700,00

R$

R$

23,75 1.900,00

22.800,00

R$
R$
20,84 2.500,80

R$
30.009,60

plantão
para
na
assistencia

01 HOBA/ social nas urgências e
PLANTAO serviço
emergênciasl
para prestar
nas Unidades de Saúde

120

do Municlpiolde Cairu.

VA:LOR TOTAL
VALOR TOIAL CONSOLIDADO
7.

E

R$ 73.209,50
R$ 992.637,60

DEFINIÇÃO DA EXECUÇÃO po OBJETO

Para aexecução dos serviços Objetos deste termo de referência, Serão considerados as seguintes

definições:
a.

!

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

reabilitação, permitindo um completo bem estar Hsico, psíquico esocial àpopulação de Cairu.

b.
Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam qualiãcação técnica compativel com as
atividades que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da contratada, que deve orientá-los quanto às suas
obrigações eafazeres.
c.

]

Descrição das ações aserem desenvolvidas por categoria proâssional:

7.1. ATENDIMENTO As uRGENcIAS EEMERsENcIAs:

7.1.1 Médico Clínico Geral:

&

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

II-Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias/ ambulancha, quando indicado, realizando oS atos

médicos possiveis enecessário 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 clinicas pertine:ntes asua responsabilidade profissional.

7.1.2 Médico Clínico Geral- SIAPRA/URMC (Unidade Referencia Microrregional Covid 19):
I- on ecer a re e e serviços e sau e a regiao;

Ch cl d ' d 'd d '"
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aos l;pacientes em leito de observação eUTI, realizando os atos médicos possiveis e

III-Obedecer às normas técnicas ivigentes no serviço;

IV- Garantir acontinuidade da atenção médica ao paciente grave;

V- Obedecer ao código de ética rnlédica.

VI- Realizaratividadesclinicas perrnentesasua responsabilidadepronssional.

7.2. ATENDIMENTO AMBULATORIAL:

7.2.1 Médico Ginecologista: &

I- Conhecer arede de serviços de saúde da região;

II- Responsável pela manutenção da saúde das mulheres;

III- Realizar exames preventivos eltrata as doenças ligadas ao aparelho reprodutivo feminino;

IV-Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

V- Garantir acontinuidade da atenção médica ao paciente;

VI- Obedecer ao código de ética médica;
.

. .

, .

I,

VII- Realizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade proâssional;

7.2.2 MédicoPediatra:

I

I- Conhecer arede de serviços de saúde da região;

II- Responsável pela manutenção día Saúde das Crianças;

III- Realizar exames preventivos etlrata as doenças ligadas aassstencia infantil;

IV-Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
V- Garantir acontinuidade da atenção médica ao paciente;
VI- Obedecer ao código de ética médica;

VII- Realizar atividades clinicas pertilnentes asua responsabilidade profissional;
.

7.2.3 Médico Saúde do Homemzl

I- Conhecer arede de serviços de sayúde da região;

II- Responsável pela manutenção dalsaúde do Homem;

III- Realizar exames preventivos etrata as doenças ligadas aSaúde do Homem;

IV-Obedecer às normas técnicas vigelntes no serviço;

V- Garantir acontinuidade da atenção médica ao paciente;

VI- Obedecer ao código de ética médlica;

VII- Realizar atividades clinicas pertinentes
asua responsabilidade profissional;
l
7.2.4 Médico Cardiologista:

I- Conhecer arede de serviços de saúde da região;

II- Responsável pelo diagnóstico eEtratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros

componentes do sistema circulatório;

]

III- Realizar exames preventivos etrata as doenças do coração esíatema circulatório;

IV-Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

V- Garantir acontinuidade da atençãoi médica ao paciente;

VI- Obedecer ao código de ética médica;

VII- Realizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade profissional;

7.2.5 MédicoUltrassonografísta: !

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

II- Responsável pela realização de procedimentos invasivos, acompanhamento obstétrico eoutros procedimentos.;

III- Realizar exames de ultrassonografias (Investigar ador abdominal, nos flacos ou nas costas; diagnosticar a

gravidez ou avaliar o desenvolvimento do feto; Diagnosticar doenças do utero, trompas, ovarios; visualizar as

estruturas dos músculos, articulações, [tendões evisualizar qualquer outra estrutum do corpo humano.;

IV-Obedecer às normas técnicas vigentles no serviço;

Praça rvlarecljal Deodoro, nº 03, Centro, CaiE-mail:
ru -EAªitíapflçavªhàggygm
-CEP: 45.4Z0-000
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V- Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente;

VI- Obedecer ao código de ética Çmédica;
VII- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade proãssional;
7.2. URGENCIA ESPECIALIZADA:
7.2.1 Odontológo:

I - Realizar atendimento de urgência e emergência em saúde bucal, incluindo atendimento em pequenas cirurgias
ambulatoriais;
j

II - Encaminhar eorientar usuários, quando necessário, aoutros níveis de assistência;

7.2.2 Farmacêutico:

I- Promover o acesso e o uso; racional de medicamentos junto ao usuário em situação de emergência por
intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso;
II- Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos ;
III- Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos durante a permanência do paciente em unidade
de assistência;

IV- Intervir diretamente com os usuários nos casos especiâcos necessários, ern conformidade corn a equipe de,
visando uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados deiºinidos e mensuráveis, voltados à melhoria da qualidade
de vida;

?

V- Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de pronssionais da assistência e da Família

envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica.

VIRealizar controle eavaliação mia farmácia;
VII-Realizar pedido e acompanhar; recebimento;
7.2.3 Assistente Social:

I- Identincar, articular e disponibilizar Assistência emergencial;
II- Prestar orientação e encaminhamentos aos familiares dos pacientes e outras instituições;

III- Disponibilizar relatório;

l

IV- Coordenar e desenvolver ações emergenciais;

V- Articular transferência intermunicipal via central de regulação;

s.

CONDIÇÓES DE PREsTfAçÃo po 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,

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

m 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; a Garantir o sigilo dos dados e informações relativas aos

usuários;
—. Esclarecer os direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos;
-x Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos pertinentes;
—. Participar das ações determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde na prestação de serviços de assistência em
casos de calamidades, surtos, epidemias e camístrofes;

—, Permitir que seus dados proâssionais (pessoa fisica ou juridica) estejam devidamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério cla Saúde, assim como o da Assistência Social permitindo,

inclusive, alterações nos casos de excesso de carga horária em outros locais;

%
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—Preencher os formulários apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde ede Assistência Social corn as
informações complews acerca dos serviços prestados eprocedimentos realizados para fins de fatuiamento eestatisticas;
Realizarcontratual
todos osouatendi
entos possiveis de sua área, não sendo permitida alimitação do atendimento por
qualquer—
cláusula
outramalegação;
;=&'

de servibemçosestar
especiHsico,
alizadospsíquico
na áreaesocial
de Promoção
da saúde
eprevenção de riscos edoenças ereabilitação,
permitindoPrestumação
completo
àpopulação
de Cairu.
Os serviços devem ser executados por proâssionais que possuam qualificação técnica compativel com as atividades
que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabi
lidade da contratada, que deve orientá-los quanto às suas obrigações e
l

afazeres.

9.

DOPAGAMENTà

Opagamento será efetuado mensalmente após os repasses do Fundo Nacional de Saúde àSecretaria Municipal de

Saúde.

10. VIGENCIA DO CONTRATO
OTermo de Contrato terá por vigêncianooprazo
deparágrafo
(um) ano.
Devendo
ter seu inicio apartir da data de sua
assinatura nas condições etermos estabelecidos
art.
57,
4da
Lei
nº
8.666/93.
i
11.

DA FISCALIZAÇÃO EEXECUÇÃO po CONTRATO

Aexecução do Contrato será avaliada pelo CREDENCIANTE, mediante procedimentos de supervisão direta ou

indireta local, os quais observarão ocumprimento das cláusulas econdições ora estabelecidas, ede quaisquer outros dados
necessários ao controle eavaliação dos serviçios prestados.
12.

DAS RESPONSABILIDADEES DA CONTRATANTE

—Ceder espaço físico onde se encontram instalados equipamentos emobiliário especificos para realização dos

serviços contratados;

_ execuçao
«( das obri_gaçoes
- contratuais,
. .inclusi.ve com o
—Proporcionar todas as facilidades lindispensáveis aboa

fornecim—
entoPromover
de todososospagamentos
materiais dedentro
consunidoloprazo
esegurança
para oborn desenvolvimento dos trabalhos;
estipulado paia tal fim;

—Promover oacompanhamento eaº fiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os
aspectos quantitativos equalitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando àcredenciada as

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

—Aplicar acontratada as penalidades cabíveis na forma da LeiÇ

13.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

_ Cumprir carga horaria prevista em contrato

_Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde
.

_ Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações eEventos
_ Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quando necessário
_Atender de forma organizada eHumariizada
14.

DAS SANÇÓES

14.1. Os prestadores de serviços estarão sujeitos às penalidades previstas nos artigos 86 e87 da Lei 8666/93, bem
como às previstas nas demais legislações aplicáveis, como Portarias eresoluções 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 exercicio da profissão serão analisados pelo âscal do contrato que deverá

encaminhar ao gestor do contiato os pedidos para adoção das medidas cabíveis;
14.3. Na hipótese de apenamento calm multa, o valor da mesma será descontado automaticamente dos
pagamentos que lhe forem devidos pelo Contratados.

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

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

E-mail: mlaaggcjyªbaggglz

' CREDENCIAMENTO Nº 007/2021

X Páoina 15 de22

—?

-__

Est
a
do
da
Bahí
a
we CNPJ Nº 1a.z3s.9o7/aoo1.a4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

çu
CoNDIÇõES GERAIS Do CREDENCIAMENTO

15.

5
Á
É
'
W

Aconti
pam efeitécnica
to de paia
atendiprestação
mento aodosobjreferidos
eto desteserviços.
termo de referencia, deveia apresentar documentos que
comprovem
asuaatada,
capacidade
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Alvará de licença efuncionamento;

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

No casopordeórgão
sociededadeRegistro
símplPúbl
esjaictoo comprovando
constitutivo ouinscri
contrato
l acompanhado da diretoria em exercicio, e
certidão e)expedida
ção dosoci
atoaconstitutivo;
f) Comprovante de regularidade referente ao recolhimento do Fundo de Gaiantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g) Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aEm de comprovar a

regularidade
da empresa
em relAtiva
ação doàsINSS;
contribuições
incluindo
as inscrições
em Divida

previdenciárias eàs contribuições devidas, por lei, aterceiros,
h) Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Procuiadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), afim de comprovar aregularidade da empresa em relação aos tributos

federais administrados pela RFB eàDivida Ativa da União administiada pela PGFN;

j) Documentos que comprovem acapacitação proâssíonal de todos os profissionais envolvidos com arealização dos
k) Aempresa contratada devem apresentar documentos de comprovação do registro dos profissionais nos

serviços aque se refere ocredenciamento, conforme listagem exigida para pessoas Hsicas.

respectivos conselhos quando da solicitação da prestação dos referidos serviços.
'
l) Gamntir maior enciência equalidadeª na assistência àsaúde da população por parte das unidades de saúde da
familia, assim como sua gesão;
m) Promover níveis satisfatórios de qualidade edisponibilidade de serviços em saúde paia dar suporte às atividades

erotinas inerentes ao programa de saúde da familia eurgência eemergência;

n) Facilitar areferência eacontra-referência, integiando os processos de regulação eagendamento;

o) Melhoiar oatendimento aos cidadãos-usuários do SUS;

p) Aumentar aaapacidade de detecção precoce dos problemas de saúde da população atendida nas unidades de

saúde do municipio;

q) Aumentar a produtividade;

r) Otimizar ouso dos recursos humanos, materiais efinanceiros.
16.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

GESTÃO Do CONTRATO
'
Jeanine Fonseca
Função: Secretária de Saúde. .
E-mail: SAUDECAIRU©HOTMAILCOM
Tel-.: (75) 3653-2027

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
.
Adriana ASSUflÇãº
Fuºçãºí RªCUfSºS “UmªnººE-mail: SAUDECAIRU©HOTMAILCOM
Tel-:: (75) 3653-2027
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ANEXO II -(Preferencialmente
em-Papel Timbradº dª prºººªººªº)
—

CA DECREDENCIL/IXAÉEIrAÁOIDASEAcEI-CREDENCIAMENTO
TAçAo DAS CONDIÇOESSERVIÇOS
DO PRESENTE
EDITAL COM As“DECLARAÇÓES
MEDICOS

APREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CREDENCIAMENTO Nº 007/2021.
PROPONENTE:

CNPJ:
ENDEREÇO:

CIDADE:

T

E

L

E

F

O

N

ÁOLÉREDENCI
AOSMENTODE MEDI
DE PESSOAS
JURIALIDSICTAS,AS DEPLANTONI
DIREITSOTASPRIE
VASSI
ADO,STENCI
DEVIDAAMENTE
HABI
LITADAS,
PARATO
DADESABEJÉEFI
ATEÇA_
DE
SERVI
Ç
C
OS
ESPECI
ESPECI
A
LI
Z
ADA,
NO
ÃMBI
S
,NÇAODO PRIARQUIPELAGO
MARIA EURGENCI
A EEMERGENCI
AUDE
DE TINHARE,
MUNICIPIOA 24HORAS
DE CAIRU,,PARA
ESTADOATENDER
DA BAHIA.AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
DECLARAÇÃO:
vistaci_poaldidespostCAIoRnoU/BEdiA, tvemal deperant
LicitaeçãoV, Exa.
Nº 041/apresent
2021 a-CREDENCI
Adocument
MENTO oNºs e007/requerer
2021,
ioseuCREDENCI
nstaurado pela Tendo
PrefAMENTO
eituemra Muni
r
os
anexos
para lins de prestação de serviços de médicos especialistas, plantonistas e
assi
s
tenci
a
especi
a
l
i
z
ada,
atençãodopriarqui
máripaélaeurgênci
a eemergênci
,para
atender as necessidades dasnouniâmbi
dadesto dade saúde
go de tinharé,
municípioade24horas
Cairu, Estado

da Bahia, na area indicada aabaixo, aceitando os preços oferecidos pela Administação:

i i/SERIE QUAL SERVIÇO DESCRITO IVOLTTEM 5.2 DOANEXO I(TERMO DEREFERENCIA), ONDE TRAZA

DESCRISERVI
CAOÇOSDO E
SERVI
DE SERVIASEREM
ÇO, CARGA
QUANTITEMATIVCREDENCI
OS ELOCAIAR-SE
S DANOSPRESTAÇÃO
DOS
ESIIÇlVOlAi(UNI
TVADDEADESVALORES
PAGOS)HORÁRI
HÁ IAN,TERESSE
TERlVlOS

APRESENTADOS ABAIXO:

PROFISSIONAIS MÉDICOS PLANTONISTAS/ESPECIALISTAS

mPERÍODO c. HGRARIA DESCRIÇÃO OBJETO v. UNITÁRIO VALOR MENSAL VALORAtILlAl.
PROFISSIONAIS ATENDIMENTO/ ASSISTENTE
As URGÉNCIAS
FARMACÉUTICOS/ODONTÓLOGOS
SOCIAL
_»

—-

HORAS

V. UNITÁRIO VALOR

_
“VALOR

085: Não será obrigatória acredenciamento em todos asserviçosdisponíveisnapresente 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, Estadual
as penas, Munidacilpeali, , nãoe/oufoiSUSPENSA
consideradade "contratar
INIDÓNEAcomparaoMunilicitcaripiooudecontratar
com taAdmi
Federal
CAIRU (Prefei
ura). nistração Pública,

c) 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
7º da enão
Constiemprega
tuição Federal
não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigosodoouart.
insalubre
menor eque
de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, apartir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Observação: em caso alºirmativo, assinalar aressalva acima.

e) Que assume inteira aresponsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir suahabilitação no presente
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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(rocura”o ou documento euivalente inscrião no Cadastro de
Pessoas Fisicas —
CPF inscrião no Reistro Geral do Instituto de Identincaão —
Carteira de Identidade) encontra- se
junto aos documentos de habilitação, pará praticar todos os atos necessários em nomeda instituição financeira, em
todas as etapas deste Credenciamento, e! para oexercicio de direitos eassunção de obrigações decorrentes do

Contrato de Credenciamento.

g) Indico o e-mail:

:

,eotelefone ( )(

)

para contato econvocaçõesnecessárias, declarando
estar ciente de que aconvocação para assinatura de contratos
se dará via e-mail indicado.
l

Local edata
Assinatura do responsável pela Empresa (Carimbo da empresa)
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ANEXO I I I

TERMº DE CONTRATO Nº _ / CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO, DEVIDAMENTE AHABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS,
PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO AMBlTO DA ATENÇAO PRIMARIA EURGENCIA E
EMERGENCIA
24HORAS ,PARA
ATENDER
AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPELAGO
DE
TINHARE, MUNICIPIO
DE CAIRU,
ESTADO
DA BAHIA.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI OMUNICIPIO DE CAIRU BA EAEMPRESA
NA FORMA

l

ABAIXO:

OMUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob on.º
14.23S.907/0001-44, sito à- Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor Hildecio Antonio Meireles Filho, biasileiro, casado, com endereço residencial na Praça da

Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45420-000, pormdor da cédula de identidade nº
01718085-68, 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 do termo de posse, doravante denominado
CONTRATANTE eaempresa
situada à
inscrim no CNPJ sob onº.
inscrição estadual sob onº.
einscrição municipal sob on
neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a).
portador(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 007/2021, originário do Processo Administrativo nº 278/2021, datado de 07/07/2021, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem eacordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as
cláusulas econdições aseguir ajustadas:

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

especialistas, plantonistas e assistência especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do
Arquipélago de Tinharé, Municipio de Cairu - Bahia, de acordo com as especificações evalores estabelecidos neste
contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Oobjeto deste contrato refere-se especiiºicamente aos serviços .......................(indicar quais

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

PARAGRAFO SEGUNDO -DA REGÉNCIA LEGAL: Este contrato éregido pela Lei Federal nº 8.666/93 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/x></>ooo<, fundamentado no art. 25,

capuz"; da Lei Federal nº 81666/93 esuas alterações;, originário do Processo Administrativo nº >oo</xx>o<, datado de
>o</xx/>o<>o<, 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 007/2021.

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 8666/93, 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, â 1º, dia Lei Federal nº 8566/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ECONDIÇOES 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 apresente contratação em R$
durante o período de vigência deste termo.
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PARAGRAFO PRIlºl -EIRO -Opagamento dos serviços será efetuado em até 10 (dez) dias após aemissão da Nota Fiscal
que
emitidadeemconformi
favor dodadeFundo
de Saúdeo deMuniCaicipru,al conforme
o deste
deveradevera
conterseratestado
assinMuni
ado cpelipalo Secretari
de Saúde oudados
Técnidocopreâmbul
Responsável
. termo e
PARAGRAFO SEGUNDO -Na Nota Fiscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS eao ISSQN, caso
ocorra ofato geiador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento.
EARAGRAFO TERCEIRO —
Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos diretos e
iunica
ndiretosremuneração
requeridosdevida.
paia aexecuçao do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na
PARAGRAFO constantes
QUARTO na-Somente
ãoí pagos
os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações e
especificaçoes
tabela da sei
Clausula
Primeira.
EARAGRAFO 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 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Asconsignadas
despesas noparaorçamento
opagamento
deste contrato correião àconta dos recursos orçamentários, constantes de dotações
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNÍDADE GESTORA

FONTE

10/10

10/20

OO O
2/O01 4

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA /

. 2050
.
2004/

33 ,90 .?49 _OO .OO

PROGRAMA DE TRABALHO

,:

NATUREZA DA DESPESA

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 hoiaria prevista em contrato

b) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saude

c) Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações eEventos
dl) Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quando necessário
e) Atender de forma organizada e Humanizada

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
açãoquefiscalizadora
dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência
lhe forem solicitadas;
terceiros, por sua culpa;

i) efetuar pontualmente opagamento de todas as taxas eimpostos que incidam ou venham aincidir sobre as
suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,
previdenciárias etrabalhistas dos seus empregados;
j)condições
manter,dedurante
toda aexecução do Contiato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
habilitação equalificação exigidas para aassinatura deste Contrato.

k) prestar os serviços acima em alta qualidade epadrão, nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,
|) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos,
as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.
]
responsabilizando—se integralmente pelos serviços executados;

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

senº juáihcar,
para restabelecer oequilíbrio econômico-hnanceiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei Federal
8666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA -oBiuGAçõEs oo CONTRATANTE
a) Ceder
espaço fisico onde se encontram instalados equipamentos emobiliário especiTcos para realização dos
serviços contratados;

ta) fornecimento
Proporcionar todas
as osfacimateriais
lidades indedisconsumo
pensáveisesegurança
àboa execução
das obri
gações contratuai
, inclusive com o
de todos
para obom
desenvolvimento
dosstrabalhos

.
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c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal fim

fº/

d) aspectos
Promover quanti
oacompanhament
oitatieanscal
ização dosemserviregiçsostro compróprivisotaass aofalhseuas perf
eito cumpri
mento,cando
sob osà
t
ati
v
os
equal
v
os,
anotando
detectadas
ecomuni
credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas

e) Aplicar àcontratada as penalidades cabíveis na forma da Lei

f)
g)
h)

Garantir aefetivação do pagamento àcredenciada, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.
Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
Promover, atiavés do gestor do contrato, oacompanhamento eâscalização 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 contiato eatestar aNota Fiscal;

j)k) Proporci
Efetuar pagament
o àContratada, de acordo com as condições de preço eprazo estabelecidas no contrato;
onar todas as facilidades indispensáveis àboa execução do contrato;
l ) Publicar oresumo do Contrato eos Aditarnentos que houver, na Imprensa Oficial até o5º (quinto) dia útil do
mês seguinconforme
te ao da art.sua 61,assi51ºnaturada Leicontanto
que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias acontar da referida
assinatura,
8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÓESRECÍPROCAS

51º Qualquer alteração na sistemática de preáação dos serviços ajustados neste Contrato depende de prévia
52º Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, visando racionalização ou
concordância entre as partes, por escrito.

aperfei
çoamento
serviços, que resulte em alteiação nos seus custos, será objeto de renegociação das Cláusulas
Financeiras
deste dos
Contrato.

CLÁUSULA NONA -DA FISCALIZAÇÃO -AHscalização dos serviços, ora contratados, seia exercida pela contiatante

através de pessoa designada com poderes para:

51º recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo corn as condições especincadas neste Contrato;
52º
comunicar àContratada quaisquer irregularidades encontiadas na execução dos serviços, estabelecendo prazos
para que as mesmas sejam regularizadas;
53º notificar, advertir edenunciar ocontratado em caso de descumprimento dos itens aaté os constantes na Cláusula
54º Proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8666/93, âcando
esclarecido
que aação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá àContratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
a) Afiscalização
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) Aãscalização
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 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 8666/93 esuas alterações.
f) As exigências eaatuação da hscalização pelo órgão ou entidade contiatante em nada restringe a
responsabilidade única, integral eexclusiva da contratada no que concerne àexecução do objeto contiatado.
g) Aação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá àCONTRATADA de total
Segunda;

responsabilidade na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES ÃOdescumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como
credenciamento
sujeitará oCredenciado, no que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida aprévia e
ampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.

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

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

motivos determinantes da puniçao ou até que seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que
52º Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório Hcará sujeito a
uma pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8666/93;
53º Aquele que fraudar licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela
aplicou a penalidade.

decorrente:

I - Elevando arbitiariamente os preços;

II —Vendendo, como verdadeira ou perfleita, mercadoria falsificada ou deterioiada;

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; Hcará sujeito

apena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 96 da Lei 8666/93.
,

,

l

-

CLAUSULA
DECIMlA PRIMEIRA —
DA RESCISAO -Ainexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará asua
rescisão com as consequências contratuais eas previstas na Lei nº. 8666/93.
ê1º OCONTRATANTE poderá rescindir administiativamente opresente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a
g2º Nas hipóteses de rescisão com base nos' incisos I aXI eXIII do art. 78 da Lei 8666/93 não cabe ao contratado
direito a qualquer indenização.
53º OCONTRATANTE poderá considerar opresente Contiato rescindido de pleno direito, sem que assista àContratada,
direito aqualquer indenização, nas hipóteses em que:
a)maior,
ACONTRATADA
abandonar ou suspender aexecução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força
devidamente, comprovados;
XII, XVII eXVIII do art. 78 da Lei 8666/93

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contiatuais;

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

extiajudicial;

É
i

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

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas 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 e achado conforme.

CAIRU-BA,

de

de 2021.

HILDÉCIO ANTÓNIO MEIRELES FILHO
MUNICÍPIO DE CAIRU-BAHIA

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
01.
Nome:

CP,; no:

_
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CPF nº:
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Prefeitura Municipal de Cairu
Esta edição encontra-se no site oHciaI deste ente.
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oAviso de Chamamento PúbLico -Edital Nº 041/2021 -Credenciamento
Nº 007/2021 —Objeto: 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,

Nlunicipio de Cairu, Estado da Bahia.

e Edital N“ 041/2021 - Chamamento Público - Credenciamento Nº
no?/zoar.
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU_
SUPERVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS ELiciTAçõEs
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

, r, .
a m

_

ent;

AVISODE CHAMAMENTO PÚBLICO

' EDITAL Nº 041/2021
CREDENCIAIVIENTO Nº 007/2021

OMUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno. com sede na

Praça, Marechal Deodoro, 03 —Centro, CEP 45420-000. inscrita no CNPJ nº 14235907/0001-44,
atraves da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO -CPL, designada pelo Decreto Municipal nº
502 dc 02 de março de 202], nos tenhos da Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 esuas
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 eurgência eemergência 24horas , para atender as

necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da
iBahia, confonºne especificações constantes do Edital eseus anexos.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGAiDOS DOCUMENTOS:

Início da entrega: 09/07/2021

í

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 Pennanente dc Licitação, situada no Complexo

Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, n“ 03. Centro. nesta cidade de
Cairu —Bahia, CEP 45.420-000

I

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Atender as condições do edital.

Oedital completo einfomações complementares poderão ser obtidas junto aSupervisão de Compras.

Contratos eLicitações, através do Setor de Licitações, nos dias úteis, no endereço acima descrito ou

diretamente

no

Diário

Oficial

hits://xvxvWf.cairu.ba.1ovzbr/Sitc/Diariooiicial.

,

do

Município

no

endereço:

Cairu -Bahia, 09 de julho de 2021.
Robson Vicente Silva dos Santos
íPresidente CPL
Decreto nº 502, de 02 de março de 2021.
Praça Marechal Deodoro, 03 —Ccnrro - CAIRU/BA, CEP: 45420-000
Tel: (75) 3653—2l5l —E-mail: licitncnorãicairubaeovbr

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIGUZYSJBKFWDIODTJSIKSG
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EDITAL Nº 041/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO

CÍÉEDENCIAMENTONº0Ó7/20Z1
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PBSOAS ÚURIDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECEIAUSTAS, PLANTONIWAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITODA
ATENQO PRIMARIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE

SAÚDE DO ARQUIPELAGO DE TINHARE, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
]

EMPRESA

l

PESSOA PARA CONTATO:

l

ENDEREÇO:

l

CNPJ:

'

E-MAIL:

CIDADE:
TELEFONE:

EãrAooz
FAX: l'
i

Tomamos conhecimento, atreva do acesso àpágina www.caíru.ba.ou.hr (Diário Oâcial do Município de Cairu), cópia do
instrumento convocatório da licitação na modalidade de CREDENCIAMENTO Nº 007/2021 na forma acima identiâcada.
Locai:

de

de

.

l

l

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NÓME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Senhores Licitantes,
visando comunicação futum entre aComissão Permanente de Licitação deste Município eessa Empresa, solicitamos o
preenchimento do recibo de retimda do edital (modelo acima) e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail
lícitacaoªcairubaombr

Anão remessa do recibo exime aDiretoria de Corripras, Contratos, Convênios eLicitações da comunicação de eventuais
retiõcações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
l

>Vng! Marechal Deodoro, nº 03, CENSO, Caim —
EA -CEP: âSJll -GOD

(Telefax) (75) 3653-2151, mmul: 21d

E-màll: niljaguggcúmhagcgm

CREDENCIAMENTO Nº 007/2021
.
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PREFEITURA

Á f ª ª ã cum» Ia.z:s.9o7h/I>gor:íf1PAL DE CAIRU
EDITAL Nº 041/2021 —
cHAMAMENTo vúsuco
CREDENCIAMENTO Nº 007/2021
l.

REGENCIA LEGAL:

Caput do art. Eda LEI FEDERAL Nº 5555/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ESuAs ALTERAçõES, LEI FEDERAL 8.080,

DE 19 DE SETEMBRO
DEEDEMAIS
1990, EDEMAIS
NORMAS
o_o SISTEMA uNIco DE SAUDE EPRINCÍPIOS GERAIS DA
ADMINISTRACAO
PUBLICA
LEGISLAçoES
ARucAvEIS
II.

ORGAOS INTERESSADOS:
— SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE

'

III.

MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO Nº 007/2021

v.

CRITERIO DE JULGAMENTO:

IV.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
275/2021, DATADO DE 07/007/2021

POR rTEM (Os INTERssADOS PODERÃO se mesmo»: APENAS PARA Ds ITENS DE sEu INTERESSE)

vI. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS IuRIDIoxS DE DIREITO PRIVADO, DEyIDAMENTE HABILITADAS,
PARA
D_E SERVIÇOS
MEDICOSA ESPECIALISTAS,
ESPECIALIZADA,
, AMBTTOPRFSTAÇAO
DA ATENÇAO
PRIMARIA DE_E URGENCI
EEMERGENCIA PLANTONISTAS
24HORAS ,PARAEASSISTENCIA
ATENDER AS NECESSI
DADES DASNO
UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPELAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE cAIRu, ESTADO DA BAHIA.

vn.

LOCAL EDATA PARA INICIO Do RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AHABILTTAÇAO.

DATA DEINÍCIO DE ENTREGA: os DEJuuio DE2021. DATA FINAL DE ENTREGA: 31 DEDaEMBRO DE 2021.

HORÁRIO: ADMINISTRATIVO DA PREFBTURA MUNICIPAL DE CAIRU APUCÃVEL ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇJLO;

LocAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: NA SALA DA COMISSÃO DE UCETAÇÃO SrmADA NO COMPLEXO
ADMINISTRATIVO
DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRACA MARECHAL DEODORO, N' oa, CENTRO. (SETOR DE
ucITAçõeS).

ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO: EM ATÉ CINCO DIAS ÚTEIS APÓS ORECEBIMENTO DA DOcuMENTAOío.

DIVULGAÇÃO DOS CREDENCIADOS: NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, ATÉ oQUINTO DIA Dm.

SUBSEQUENTE AO MES EM QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE cREDENcIADOS.
VIII. DOTAO ORÇAMENTARIA

UNIDADE

FONTE

Pªºgâfgâmlgêºª

ELEMENTO DE DESPESA 1

$$

0002/0014

2.004; 2.050

33.9o.39.oo.oo

GESTORA

TRABALHO

TX. PRAZO DE ExEcucAO/vIGENaA

NATUREZA DA DEFESA

x— PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

12 (DOZE) MESES

NÃO SE APucA.

xI. LOcAL, HORARIO EMEIO DE cOMuNIcAOLo PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:

AS
INFORMAÇÓB
NECESSÁRIOS
AO PERFEITODASCONHECIMENTO
DO OBJETOEDAS
DESTA13HO0MIN
LICITAÇÃO
SERÃO
PRÉTADOSEESCLARECIMENTOS
PELA COMISSAO DE DOTACAO,
DIARIAMENTE,
DSHODMIN AS IZNOOMIN
AS
IGHODMIN, NO ENDEREÇO ACIMA.

O
EDITAL PODERÁ SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PELO SITE
h t t s : wwwsairmba.ombrsitebiariooicíal.
ACOMUNIQÇÃO SE DARÁ POR E-MAIL:

OU PELO TELEFONE (75) 3653-2151, RAMAL: 214.

TODAS AS Decisões _E cOMuNIcAçõEs que SE_ FIzEREM NECBSÃRIAS, 1NcLusIyE OJULGAMENTO FINAL
Q$SI4FICATORIO SERA ANUNÚADD EM SBS/AO PUBLICA OU ATRAVES DE PUBLICAQO NO DIARIO OFICIAL DO
MUNICIPIO DE CAIRU - BAHIA QUE PODERA SER CONSULTADO, TAMBEM, ATRAVES DO SITE:
hs:www42íruha.umhrSíteDíar-inoicíal. .

PRESIDENTE DA coMISSO DE LIcTTAO

'-

Robson Vicente Silva dos Santos
Decreto Municial nº 502 2021 de 02 Mar - de 2021
PNG Marconi Deodato, nº 03, Centro, am: - BA - cEv: «SAXO-OW

(Yacht) (75) 36531151, ama!: z u

Emu:

CREDENGAMENTO wmv/zon

B a & . l z
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XII —DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

12.1. Aparticipação neste credenciamento implica em concordância eaceitação de todas as condições estabelecidas

neste Instrumento Convocatória.

12.2. Os interessados podeião se credenciar apenas para os itens de seu interesse.

12.3. Estarão credenciados arealizar os serviços, as empr5as que apresentarem corretamente adocumentação exigida,

concordando com os valores nxados pela Administração,
conforme tabela do Municipio de Cairu/BA constante no Anexo 1,

Termo de referência.
12.4.

l

XIII —DAS FASES DO PROCEDIMENTOS PARA OCREDENCIAMENTO

13.1a)—
Oprocedimento seletivo para credenciamento sem composto pelas seguintes fases:
Divulgação do Chamamento;
b) Análise da documentação ehabilitação;

c) Divulgação dos credenciados, através de Publicação no Diário oncial do Municipio de Cairu/BA
(httos:lwwvz.cairu.ba.ombrSiteDIarioOHCiaI);

13.2 -Acontratação dar-se-ã por inadgibilidade de licitação, valendo-se da ngura do credenciamento, fundamentado no
art. ZS, caput, da Lei Federal nº 8566/1993.
XIV - CONDIÇÓES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1.

Poderão participar desta licitação,

14.1.1. os interessados cujo mmo de atividade seja compativel com oobjeto desta licitação observadas, também, as

demais exigências deste Instrumento;

141.2. pessoas jurídicas, legalmente constituidas, habilitadas, corn idoneidade, regularidade jurídico Fiscal, que não
tenham sofrido penalidade de suspensão ou declamção de inidoneidade por parte do Poder Público eque satisfaçam as
condições tixaclas neste edital eseus anetos e, ainda,que aceitem as normas estabelecidas pelo Municipio de CAIRU/BA.
14.2.

Não poderão participar desta licitação Intituições:

141.1. proibidas de participar de licitações ecelebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
141.2. que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública

de qualquer Poder ou esfera de Governo;

14.23. que estiverem irregulares quanto à tributos fedeiais e municipais, considerada a sede ou principal

estabelecimento da proponente;

14.24. que não atendam as condições desta Edital eseus anexos;

14.25.
estrangeiras que não tenham representação legal no Bmsil com poderes expressos para receber citação e
rsponder administrativa ou judicialmente;
143.6. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

14.27. que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação; em caso
de recuperação judicial, deveão apresentar opçlano de recuperação homologado pelojuizo, em vigor
141.8. que nos termos do art. 5º do Decreto nº 9,507, de 2018, haja administrador ou sócio com poder de direção,
familiar d e :
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança 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 nace item, considera-se familiar ocônjuge, ocompanheiro ou oparente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou annidade, até oterceiro giau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. Sº, inciso V,
da Lei nº 12.813, de 15 de maio de 2013 eart. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
XV —PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO

15.1. 0procedimento 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 manifestanse nas reuniões esolicitar que sejam consignados assuntos nas atas de reuniões da

Comissão de Lidtação:

'

a) Representante legal” da empresa, indicado em seu contrato social eportando documento de identidade em

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

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA;

(Telefax) (75) 3S53—2151, ramal: 214

E-mall: lLnugmmg-zummaangm
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16.12. Acarta de credenciamento, pública ou particular, conferirá poderes ao representante para atuar em nome da

!

proponente, com poderes para examinar, os documentos de habilitação ímpugná-las, oferecer recursos eexercer todas
as prerrogativas previstas riste Edital ena Lei Federal 8566/93.
16.13. Orepraentante oncialmente indicado, conforme omodelo apresentado no ANEXO H- Modelo de Carta de
Credenciamento, dleveni estar obrigatoriamente munido de CÓPIA oe CÉDULA oe IDENTIDADE
por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA, sob pena de não ser admitida a
sAUTENUCADA
u a atuação.

XVII —-DA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO
17.1.

Os documentos relativos àHabilitação poderão ser aprsentados em 01 (uma) via, sem emendas ou iasuras,

numeradas "sequencialmente erubricada em original, cópia autenticada, por cartório competente ou por servidor da
Administraçao, ou publicaçao oficial, em envelope lacrado, no qual possa ser identificado onome ou GZÉO social da
empresa, modalidade, número edata da licitação, além da exprasão Habilitação conforme modelo aseguir:
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE —A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE

iA

,

: DEODORO, N03, CENTRO —CAIRU —BAHIA.
€ENVELOPE A-"DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

.
'

*ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO -PRAÇA MARECHAL

I CREDENCIAMENTO Nº 007/2021

17.2. Os interessados em crendencianse nos termos do presente edital deverão apresentar Habilitação Jurídica
a) Cópias autênticas de documento de identimação do(s) sódo(s);

b) Certiâcado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber;

c) Registro comercial, no caso de empresa individual;

d) Alto 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, aexecução de atividada da mesma
natureza ou compativeis com oobjeto da licitação;

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

exigir

17.3. ARegularidade Fiscal eTmbalhislz serei comprovada mediante aapresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com aFazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante.

c) Prova de regularidade para corn aFazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante.

d)
Prova de regularidade para com aFazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal eINSS),
mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Fedeml.
e) Prova de regularidade para com oFundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante aapresentação do
Certincado de Regularidade do FFGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante aJustiça do Trabalho, mediante aapresentação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
17.4. AQualificação Técnica será comprovada mediante aapresentação dos seguintes documentos:
a)
Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente de cada área pronssional de interesse
da empresa a ser credenciado:
b) Alvará de licença e funcionamento.
17.5.

_

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

DECIARAÇÓES:

a) Declaração Hrmada pelo representante legal da proponente, conforme consta no modelo do ANEXO II

integrante do presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei Federal nº 9854/99, que acrescentou

os incisos Vao artigo 27 e XVIH ao artigo 78 da Lei Federal nº 8566/93, nos termos do Decreto Federal nº

4358/02.

a.1. Adeclaração deverá vir assinado por um de seus sócios responsáveis pela Administração da empresa com

carimbo de identinação da empresa;

Praca Marechal Deodoro, nª G3, Centro, Cairu - BA >CEP: 4SA20-0DD

(Telefax) (75) 3$53ª21$1, mma): 214
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_conforme
b) Aproponente
deveráV; apresentar asolicitação de credenciamento eaceitação dascondições do presente edital,
modelo Anexo
XVIII - DA ADESÃO A0 CREDENCIAMENTO

18.1. Torna implícito que os proponentes ao responderem ao CREDENCIAMENTO concordam

integralmente com os termos deste Edital eseus anexos.

18.2.

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

(por escrito) em meio eletrônico ãComissão, os erros e/ou omissões porventura observados, que serão esclarecidos,

tambem por escrito, ate' 02 (dois) dias antes da data de abertura data licitação.

18.3. Anão comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitarão dos elementos fornecidos, não
cabendo,
em nenhuma hipotse, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou
falhas.
X I X —JULGAMENTO

19.13 osdocumentos relativos àhabilitação serão analisados pela Comissão Permanente de Licitações no prazo máximo
de ate 5(cinco) dias uteis apos orecebimento dadocumentação, conforme solicitação de credenciamento apresentado

pelos interessados, que sentindo necessidade, podera abrir diligência para visitar oestabelecimento “in loco".
Toda analise resultara em ata para registro da referida análise.
19.3.
Sera desconsiderada adocumentação que contmrie os requisitos expressos neste edital eem seus anexos ou em
desacordo com as formalidades pracritas.
19.2.

19.4. Sen! inabilitada aempresa/licitante participante que não atender as exigências date edital.

19.5. Considerar-se-á habilitada a pessoa jurídica que apresentar corretamente e em 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 ainclusão das peças que
porventura atejam ausentes.
19.7.

Ainabilitação importa em perda do direito de credenciamento.

19.8. As duvidas 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
àsuspensão da reunião para análise pelos membros da Comissão, que ifixarão nova data para prosseguimento dos
trabalhos.
19.9. A divulgação dos crecendiados, se dara através de Publicação no Diário oncial do Município de Cairu/BA

(htts:ivvnrv.cairu.ba.oov.brsiteDiariooficial).

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

,

20.1. Nos termos dos arts. 42 e43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEI, ME e EPP deverão apresentar toda a
documentação exigida no Edital, mesmo que ata apresente alguma resbrição com relação àregularidade fiscal;
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade hscal etrabalhista, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declaiado ovencedor do

certame, prorrogáveis por igual período, acritério da Administração Pública, para aregularização da documenmção,

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 sançõa previstas no art. 81 da Lei 81566/93, sendo facultado à Administração

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiâcação, para contratação, ou revogar alicitação.
XXI —DOS RECURSOS EIMPUGNAÇOES

21.1. Ainteressada tem o piazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentar recurso, a partir 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 (licitacaoâcairdba.ov.br).

x x u - CONTRATAÇÃO

22.1. Acontratação dar-sea por inexigibilidade de licitação, valendo-se da ngura do credenciamento, convocando as
empresas credenciadas paia assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, conforme Minuta de Contiato
(Anexo 111).
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#2” Éªrª, ªfºínªtfªrª dº Cºmrªtº AdmfflªªflªfªVº de Prestação de serviço, as empresas/licitantes terão oprazo de até 05
(cinco)
dias uteis apos aconvocação, permitindo-se aprorrogação por igual periodo, na forma do 51º, do art. 64, da Lei
nª. 8666/93 e suas altemções;
22.3. Opiazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por escrito,

dumnte seu transcurso emediante motivo justificado eaceito pela Administração.

22.43. Quando o fornecedor não retirar, não aceitar ou não devolver o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justihcar os motivos para aAdministração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, seão

aplicadas as penalidades cabíveis.

_

22.42 As situações não previstas neste Edital serão avaliadas epodeâo ser objeto de alteração no instrumento

contratual.

22.5. Os empregados do CREDENCIADO não terão nenhum vínculo empregatício corn oMunícipio de Cairu/BA, sendo de

aclusiva responsabilidade daquele as despesascom remuneração dos mesmos, seguros de natureza trabalhista vigente e
quaisquer outros encargos que forem devidos, referentes aos serviços eempregados.

22.620 eventual inadimplemento pelo CREDENCIADO quanto aos encargos previstos no item anterior não transfere ao
Munícipio de Cairu/BA aresponsabilidade pelo seu pagamento enem poderá onemr oobjeto do Instrumento Contratual.
22.7. Os contratos decorrentes do presente credenciamento terão prazo de vigência de 12 (doze) meses, apartir de sua
assinatura, podendo ser prorrogados por iguais esucessivos periodos, até olimite de 60 (sssenta) maes, nos termos do
art. 57, II, da Lei 8566/93.
X X I I I — PENALIDADES

23.1. 0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como credenciamento sujeimrá oCredenciado, no que
couber, às sanções previstas na legislaáo aplicável, garantida aprévia eampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes
penalidades:

a) Advertência por escrito.

b) Multa de ate' 5% (cinco por cento) do valor do serviço.
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 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 sejá promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

23.2. Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito a uma
pena de detenção de 6 (seis) meses a Z (dois) anos, e multa, conforme determina o Art. 93 da Lei 8666/93;
XXIV — DESCREDENCIAMENTO:

24.1. ocorrerá o descredenciamento quando;

24.1.1. Por algum motivo a credenciada deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital e no contrato

|

!

administrativo de prestação de serviços;
241.12. Houver recusa injustilºicada da empresa/licitante credenciada em assinar o contrato, 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. A Administiação, assegurada no direito e no interesse da Administração Pública, revogar ou anular o prsente
processo de credenciamento, sem que caibam aos licitantes quaisquer direitos a reclamações ou indenizaçõs;
24.1.4. Por qualquer motivo o contrato entre a credenciada e a Administração for rescindido.
X X V — F O R M A D E PAGAMENTO

'

25.1. O valor estimado do credenciamento correspondem a R$ 5.688.269,04 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e oito mil,
duzentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), para o período de vigência do contrato, o qual deverá ser dividido,
proporcionalmente, pelo número de empresas credenciadas, em conformidade com a capacidade operacional para
atendimento SUS apresentada pelas mesmas e conforme deãnido no Anexo I, deste edital,
25.2. O pagamento aos contatados, pela prestaão do serviço, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cairu, atravªs do
Fundo Municípal de Saúde de Cairu,
25.3. O pagamento ao contratado somente será efetuado após a apresentação do documento comprobatório dos serviços e
atestada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cairu a sua efetiva ae:-Ação, sendo realizado mediante depósito em conta
bancária,

25.4. A Prefeitura pagará, mensalmente, ao contratado, ovalor global de cada serviço presmdo, conforme estabelecido no
contrato.

Í

25.5. A revisão dos valores pagos independerá de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no processo a origem e
autorização da revisão dos valores, com a data da publicação na Imprensa Oãcial.
25.6. Não serão objetos de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica profissional e das normas éticas
existentes.
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XXVI —DISPOSIÇÓES GERAIS

26.1. Acontratação se dará por ordem cronológica dos credenciados.

26.2.
Aqualquer tempo poderá aAdministração Pública, se necasário, modincar este Edital, hipótese em que deverá
proceder à divulgação.
26.3. Adivulgação, pela PREFEITURA, deste aviso, do tipo de serviço epreço de remuneração não caiacteriza expectativa
de faturamento por parte das empresas/licitantes, não cabendo àPREFEITURA oressarcimento de eventuais prejuizos pelo
não credenciamento de interessadas que não atenderam as condições atabelecidas neste aviso.

26.4. Evedada atransferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do praente credenciamento;

26.5. APREFEITURA poderá, aqualquer momento, reavaliar ocredenciamento deferido, sendo-Ihe facultado, suspendêelo,
sempre que ocorrer motivo que ojustifique.
26.5. OMunicipio podera, 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 quase revelarem insuiªicientes para oatendimento dos contribuintes municipais ou no interesse maior da
26.7. Ainteressada éresponsável pela fidelidade elegitimidade das infomações prestadas edos documentos apresentados
em qualquer fase deste procsso. Afalsidade de qualquer documento apresentado ou ainverdade das informações nele
contidas implicará no imediato descredenciamento, sem prejuizo das demais sanções administrativas, civis epenais cabíveis.
administração;

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 àdata de abertura das propostas.

26.9. Éfacultado ao Presidente da Comissão Permanente de Ucitação, ou àautoridade aele superior em qualquer âse 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 está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:
ANEXO 1 - TERMO o e REFERENCIA

ANEXO II —SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACEITAÇÃO DAS CONDIÇOES DO PRESENTE EDITAL
CDM AS “DECLARAÇõES UNIFICADAS"
ANEXO I H - 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
1 ª SUPLENTE: Patrícia da Silva Félix

2º SUPLENTE: Anilton Rosa Marques Filho

26.12. Adivulgação dos demais atos atinentã ao certame ocorrerá no Diário Oficial do Município de Caim - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: hs:www.caíru.ba.ov.orSiteDiarioOficial.

26.13, Para quaisquer questões judiciais oriundas do praente Edital, fica eleito oForo da Comarca de Valença, Estado da
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cairu - Bahia, 09 de julho de 2021.

Jeanine C o s t a F o n s e c a
Subsecretária d e Saúde
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ANEXO I

TERMO o s REFERENCIA
II..

DO OBJETO

__ cfªdªÚºífªmºnfº de 9555085 jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para pratação de serviços de

getti
ng): esiapêciªatlªsrltãers, plasantoni
staã : assistência especializada, no âmbito da atenção primária e' urgência eemergência
Bahía» , p
necessr aes das unidades de saude do Arquipelago de Trnhare, Municipio de Cairu, Estado da
2.

DA NECESSIDADE

_»
Assegurar ao cidadão os Serviços Públicos de Saúde estabelecidos como garantias constitucionais na
promoçao, prevençao erecuperaçao da saúde, seja no seu aspecto individual da integralidade da assistência bem corno o
social garantido pelo conceito da universalidade do acesso aos serviços publicos de saúde.
o

Possibiliar amanutenção da rede Fisica de assistência àsaúde;

_o
Garantir aexecução dos diversos serviços pertinentes aos programas de saúde tanto na prevenção e
promoçao da saúde, bem como atraves de serviços de diagnose econsultas eoutros procedimentos terapêuticos pam

promover a recuperação da saúde do indivíduo.
3.

'

DA JUSTIFICATIVA

Omunicipio de Cairu, ãtado 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 433kmª, situado no litoral do Baixo Sul Baiano. Éum arquipélago

formado por 26 ill-ras, sendo as três maiores habitadas: Cairu, “nnharé eBoipeba.

Limita-se ao norte com omunicipio de Valença, ao sul com omunicipio de Nilo Peçanha, aoeste com omunicipio

,

de Taperoá e a leste com o Oceano Atlântico.

Distritos ePovoados:

1. Ilha de Cairu: Sede —Cairu Povoado —Torrinhas, Tapuias.
Morere.

2. Ilha de Boipeba: Distrito de velha Boipeba Povoados - São Sebastião (Cova da Onça), Monte

Alegre,

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

Canavieiras.

Éuma região Ioalizada entre adesembocadura do Rio de Partes (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

Zinco, Rio Itapitanga.

Oacesso aos municipios vizinhos éfeito por rodovias asfaltadas erios. Apartir de Salvador, oacaso pode ser feito
tomando-se estradas fedemis (BR 234 eBR 101), eem seguida aestrada stadual (Ba 452) até Valença edai até Taperoá,
Nilo Peçanha eHnalmente Cairu ou saindo de Salvador através do Ferry Boat até oterminal de Bom Dapacho, seguindo ate'

Nazaré e posteriormente até Valença.

veifazemmlososerviço
particuldearscoleta
, com deexcetlixojo(tratores).
da ilha de Cairu. Os únicosveiculosque circulam pelasilhassão para obem público, que

Otransporte urbano éfeito basicamente através de barcos ou lanchas enas ilhas não é permitido aentrada de

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

,|

clinica médica, consulta enfermagem, Aferição de PA, Glicemia, Testes rápidos para HIV eSiiºrlis, 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 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
injetáveis e quando o paciente desenvolve quadros de lvlédia e Alta Complexidade são transferidas para Unidades de

Assistência de maior resolutividade.

Os pacientes são transferidos com auxilio de ambulanchas e ambulâncias e quando são realizadas transferências
consideradas graves, o medico exou enfermeiro da unidade acompanha o translado a depender do quadro dínico do
paciente.

O Municipio ainda conta com atendimentos de nsiotempia nas Unidada 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.

(fcldax) (75) ESQ-ILS), nmal: 214
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Conta também com Serviços especializado do CAPS “lipo I, atende pessoas de todas as faixas etárias que

apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves epersistentes, incluindo

aquela relacionados ao uso de substâncias psicoativas, eoutras situaçõa, clinicas que impossibilitem estabelecer laços

sociais e realizar projetos de vida.

> Ainda complementa aAssistência Básica corn Equipe de Apoio as Unidades de Saúde composto por profissionais de
diferentes areas do conhecimento que, atuam de maneira integmda as equipes de saúde da familia trazendo como
consequencia adiminuição do número de encaminhamentos aoutros serviços emaior satisfação aos usuarios. Realiza ações
compartilhadas com as equips de saúde da família, visando àampliação da clínica emudança das práticas, contribuindo
para uma melhor qualidade de vida para as comunidades. Aãtrutura ísica do está Fxada na Secretaria Municipal de Saúde
e dispõe de 05 (cinco) proãssionais 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 necessidads 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 (atadual): Sistema Vida, Sistema SISREG, Sistema Hospital da Mulher, Sistema Policlinica Regional edispõe
ainda de marcação espontânea (sem sistema) das Clinicas Credenciadas pelo Munícipio, ambos o paciente requere o
procedimento às Unidades de Saúde mais proxima da residência aoavés de requisição SUS, por sua vez as Unidades
encaminham por malote à Central de Regulação, que autoriza (carimba e assina) e retorna atravâ de malote as Unidades
solicitantes para entrega das mesmas aos pacientes. Mesmo havendo essa logistica, alguns pacientes preferem buscar o
serviço diretamente no setor, os quais também são atendidos.

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

da Policlinica Regional e Clinicas Credenciadas, ambas com proposta de acelerar o diagnóstico do paciente que anterior a
aquisição das mesmas, acontecia tardiamente ja' que o pactuado no SUS não supre a real necessidade, desde aquantidade
ofertada, ate' à falta de especialidades e de procedimentos. Atualmente dispomos de 01 (uma) Policlinica Regional e 04
(quatro) Clínicas Credenciadas mantidas com recursos próprios do Municipio que mesmo dispondo desses equipamentos, o
municipio não dispõe de recurso financeiro sunciente para suprir ademanda espontânea que existe no municipio.
Conforme preconizado pelo Ministerio da Saúde, o Município de Cairu/BA é responsável por oferecer aos munícipes
serviços que compreendem a Atenção Básica, definido como porta de empada aos usuários para atendimento inicial tendo
como objetivo orientar sobre prevenção de doenças, solucionar os possiveis casos de agravo e direcionar os mais graves
para niveis de atendimento superiores em complexidade.
Para atender à demanda da Atenção Básica o Municipio dispõe da seguinte estrutura:
a
6 (seis) Estratégias de Saúde da Família (ESF), sendo que 3 (três) delas realizam atendimento de Urgência
e Emergência, 24 (vinte e quatro) horas;

—

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

Emergência 24 (vinte e quatro) homs e ambulatório;
o
S (cinco) Postos de Saúde considerados como postos satélites das Unidads de ESF.
—
1 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS "Fpo I;
e
1 (um) Centro de Apoio as Unidades de Saúde;
a
1 (um) Centro de Apoio aos Cairuenses- CAC, instalado no Município de Valença;
=
1 (um) Centro de Abastecimento Farmacêutico- CAF; e,
a

1 (um) Central de Regulação Municípal - CRM.

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

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a

manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem asas populaçõa. Utiliza
tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e
relevância ern seu território.

O município de Cairu possui ainda a Btratégia de saúde da familia como a “porta de entrada" do cidadão cairuense
ao serviço de Saúde municipal, com cobertura de 100% da população através das 06 PSFs distribuidas das seguintes
formas: ESF de Boipeba ESF da Sede ESF de Gamboa ESF de Tinharé,

O Municipio de Cairu ainda encontra dificuldade 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) 3 6 5 3 - 2 1 5 1 , ramal: 2 1 4
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Objetivando aresolução deste problema, buscou-se uma maior partido.-sáo dos pronssionais no processo de

Plªnºíªmºªfº:
Sl-lfgíOUÍndºEÚVOS
ÚÍVEFSªSªªªªçªf
PFºDºSlresulªStados
Dam favorávei
mudanças.s auavªs
0estídemuluma
o aoatuação
processointegrada
de trabaleproati
ho, envol
ºémiººº:
fªVª Cºmº
va. vendo os grupos

Esta estratégia permitiu aampliação da interlocução enoe as unidades no sentido de aproximar aequipe técnica de
specialistas de diversas áreas do conhecimento intm einter-municipal, visando oaprimoramento técnico com compromisso
eofortalecimento das parcerias. As perspectivas são no sentido da efetividade das ações ealcance de melhora resultados.
Nossa Constimioio Fedeml de 1988 revolucionou aquestão da saúde, estendendo odireito asaúde atodas as
pssoas, impondo ao Brado aobrigação de prestar aassistência integral àsaúde. Todo oatendimento prestado _
diretamente pelo Municipio ou SUS, deve atender satisfatoriamente as necessidades de cada pessoa. Entendendo que a
continuidade dos serviços de saúde éde adrema importância para apopulaáo eos mesmos não podem ter sua prestação
interrompida osurgi
implicando
ade das açõs demento
saúdedosassirecursos
m comoânancei
prejuizorosàassi
stênciadoaSUS,
saúdeoque
da populatorna
ação
favorecendo
mentoemdedesconti
doençasnuideocomprometi
oriundos
ssencial
para sse Municipio.
Omunicípio não dispõe de Unidade Hospimlar, as demandas são encaminhadas aos hospitais dos municípios
conforme pactuação, porém todos acompanhados pelas Unidades de Referênda em cada localidade do Município.

Diante do aposto éimprscindível acontinuídade dos serviços que oMunicípio stá obrigado a
fornecer, pois são Programas Nadonais de saúde eprevê asaúde integral do individuo, porém oMunicipio visualiza a
extrema necessidade em adquirir profissionais para atender nas especialidades, como: Gínico Pediatria Ginecoloista
com intuíto de absorver ssa demanda no munidpio que hoje está reprimida por falta de

vagas epor hora s?o encaminhados pam outros Municípios após marcação em Sistema SUS, este por sua vez só
ARede da assistência écomposm além de profissionais médicos, também e' fomrada por outros pronssionais
spedalizados em diferentes áreas pam manutenção de serviços primordiais aSaúde Humana, pam tanto os profissionais
disponibiliza vagas de acordo com aPactuaçfo Progmmada Integrada-PPI.

'

de farmacêutico Odontólo eAssistente Social ocupam funçõa esuas respectivas pasta de suma importância para um

bom andamento da assistência como um todo.

OCredenciamento de profissionais de Saúde viabilizam apopulação, acompanhamento, tratamento eatendimento

emergenci
al, mantendo
idade nosdoserviserçoshumano,
de saúdedevendo
públimoEstado
, de acordo
de 19 des aosetembro
1990, asaúde
éum direitoaqual
fundamental
provercomas aLei
condiçnºões8080
indispensávei
seu plenode

exercício.

odever do atado de gamntir asaúde consiste na fonnulapío eexecuçío de políticas econômicas esociais que
visem àredução de riscos de doenps ede outros agravos eno stabelecimento de condiçõs que assegurem acesso
universal eigualitário às ações eaos serviços para asua promoção, proteção erecuperação.
0quantitativo de pascal que se faz necessário contratar foi definido tendo em conta as necessidada veriâcadas

,

nos órgãos da secretaria de saúde: Unidades Básicas de Saúde (Zshs), Programa de Saúde da Familia, CAF, SIAPRA/URMC
(Unidade Referencia Microrregional Covid 19 eSecretaria de Saúde representando ominimo necessário ao seu regular
funcionamento, sem os quais seguramente havenl sérios comprometimentos na prestação dos serviços de saúde anossa

coletividade
4.

DOS OBJETIVOS

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

Municipais d e Saúde.

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

—Respeiar os direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal eigualitário;

—. Manter aqualidade na prstação dos serviços;

5.

DA BASE LEGAL

_

Para odesenvolvimento de tal processo que assegure alegalidade valemo-nos Lei nº 8566/93 que regulamenta o
também artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitação econtratos da Administração Públiar e, aLei Complementar nº
123/06 que stabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado aser dispensou amicroempresas de

pequenoRespaIda-se
porte nos âmbitos
os Poderes da União, dos atados, do Distrito Federal edos Municipios.
,
ainda na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, edemais normas do Sistema Unico de Saúde

eprincípios gerais da administraáo pública edemais legislações aplicáveis.
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DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1 _ - DA DESCRIÇAO DO SERVIÇO (UNIDADE DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTTTATIVOS ELOCAIS

DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EESFIMATTVA-DE VALORES ASEREM PAGOS):

ºªsººrcªº ºªªffº
Contmtação

24 (vinte e
quatro)
plantão horas

1 10 días

de

(01)

Médico Clinico para prestar
servi
ço dede plantõa
na R$ 1.930,00 R$ 19.300,00
Unidades
Saúde de

R
2315000?
'
'

Cairu.

Contratação

de

(01)

Medico Clinico para prestar

z 10 días pªªgªªºªªhºªª servi
ço de deplaSaúde
ntões nasde R$ 955,00 R$ 9.550,00
Unidades

115 '800 'ãã

Cairu.

contmtação"

..ª

.
24 (vintee

ºl Mªº.

í s º rhª ª

de

(01)

Médico
_ Clínico para _prestar

17-02 s” 00

204.336,00R$

R$

454000

5443000

MedicoatoriGianlecolnasogiUnistaserviço
para R$ Lbíºo
10 dez horas prestar
.
senganaªs
ambul
dades
R$

4'4ºs'ºº

5235000R$

s(01 Mês âgffggªshºªº serviço ambulatorial nas R$ 1.135,00 R$ 4.405,00

SmsoioRã

l

serviço
piantao na
Unidade dode CIAPRA/URMC
Contratação:

de

IB
2ªºfºº
R$

(01)

!10 (dez) horas prestar
Médico Clínico

.

4 ol Mes isemanais
=

R$

(Unidade
Referencia
Microrreaionàl Covid 19 .

para

serviço

ambulatorial
naSaúdeUnidade
R$ 113530
Básica de
de

,

R$

G a r a u á Ilha de Tinharé.

Contratação ; de

5 [mMes.

Básicas de

(01)

Saúde

de

Cairu Ilha de Tinharé,

Contratação
Médico

Homem

(01)

Saúde

para

Unidades

|

de

da

do

prestar

Básicas

de

Saúde de Cairu Ilha de

“linharé.

l

Contratação de (01)Médíco

701 Mes rsensanais
.

10 dez) homs

I

ambulatorial

Saúde

d e Cairu Ilha d e

“linharé.

|

8 01 Mes.

UniPedidaadestra paraBásicasprestarde R$ 133500 R$ 227º“)

serviço

nas

Contratação de (01)Médíco
'10 dez horas

semgnaiª

Gipara
necolatori
ogiprestar
satal naseObstetra
ambul
Uniserviço
dades R$ 233600 R$
Básicas de

ªsaúde

2724000R$

9341000

112.123,00R$

217290

27.264,00R$

de

Cairu Ilha d e “nnharé,

Contratação de (O1)Médico

9 m“ Mes.

Cardiologiambulatorial
para prestar
hora(s semanais serviço“
Uni
dads sta Bási
cas nasde R$
05 Cinco)

Saúde

“nnharé.

56830 R$

de Caim Ilha de

i

Pnlç: Marechal Deodoro, n ª D], Calma, (“ain! —BA —- CEP: 4SA2D-0D0
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Contratação
de
(01)
Médico Ultrassonogmista

A

w 01 Mes

10 (dez) horas

para

semanais

prestar

serviço

ambuiatoriai nas Unidades R$
Básicas de

Saúde

de

Lbíºº

R$

R

340500

40350 gg
'

Cairu Ilha de “Finhare.
R$

a

mzonssrouus ATENDIMENTO Ás URGÉNCIAS

_

FARMACÉUTICOS/ODONTÓLOGOS / ASSISTENTE SOCIAL

—

DESCRICAO- OBJETO

Horas

de

plantão

atendimento

u 01 Mês

I

01 HOQA/
PLANTAO

_

ambulatorial
serviços

'

HORAS v.DAUNITARIO
VALOR VALOR
MENSAIS
HORA MENSAL
TOTAL

pam

farmacêutico

para

supervisiona!

prestar

So

nas

Unidades de Saúde do Municipio

R$

R$

21,25

1.700,00

R$

20.400,00

de Cairu.
Horas

12

01

.
Mes

01 HORA/
-

PLANTAO

de

tendimento
ªambulatorial
.

plantão
para
com odontoiogo

para

prestar

serviços nas Unidades de Saúde

R$

R$

R$

2375

130090

2230030

do Município de Cairu.
Horas

de

atendimento

.

13 ºª M“

01 HOR_A/

PLANTAO

social

nas

emergências

plantão
na

pam

assistencia

urgências

e

para prestar

13º

R$

20,84

R$

2.500,80

R$

30.009,50

serviço nas Unidades de Saúde
do Municipio de Cairu.
VALOR TOTAL

R$

VALOR TOTAL CONSOLIDADO

7.

R$

73.209,60

992.637,60

v

DEFINIÇÃO DA EXECUÇÃO oo OBJETO

Para a execução dos serviços objetos deste termo de referência, serão considerados as seguintes
definições:
a.
Prstação de serviços especializados na área de Promoção da Saúde e prevenção de riscos e doenças e
reabilitação, permitindo um completo bem estar fisico, psíquico e social à população de Cairu.
53.
Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam qualiicaão técnica compatível com as
atividades que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da contrawda, que deve orienta-los quanto às suas
obrigações e afazeres.
c.

Descrição das ações a serem desenvoividas por categoria proâssional:

7.1. ATENDIMENTO ÁS URGÉNCIAS E EMERGÉNCIAS:
7.1.1 M é d i c o Clínico Geral:

I- Conhecer a rede de serviços de saúde da região;
II-Presrar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias] ambuiancha, quando indicado, realizando os atos
médicos possíveis e necessário ao nivel pré-hospitalar;
III-Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
IV- Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços
de urgência;
.

V- Obedecer ao código de ética médica. ,
VI- Realizar atividades clinicas pertinentsia sua responsabilidade proíssíonal.

7.1.2 r-llédíco Clínico Geral- SIAPRA/URMC (Unidade Referencia Microrregíonai Covíd 19):

I- Conhecer a rede de serviços de saude da região;
m g Marechai Dcodnlu, nª 03, Gentio, Cairu - an —c e r : 4s.4zu—aou
(Yelchx) (75) 36532151, mmol: 2 1 d
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' ' possiveis
' ' e
necessárioII-Prestar
ao nível assistência
hºspítaiar; direta aos pacientes em leito de ob serva'
çao e UTI, rea l'izando os atos medicos
III-Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;

IV- Garantir acontinuidade da atenção médica ao paciente grave;

v- Obedecer ao código de ética médica.

VI— Realizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade profissional.
7.2. ATENDIMENTO AMBULATORIAL:
7.2.1 Médico Ginecologísm:

I- Conhecer arede de serviços de saúde da região;
II- Responsável pela manutenção da saúde das mulheres;

III» Realizar exames preventivos etrata as doenças ligadas ao aparelho reprodutivo feminino;

Iv-Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
V- Garantir acontinuidade da atenção média ao paciente;
VI- Obedecer ao código de ética médica;

VII- Realizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade proâssional;

|

7.2.2 Médico Pediatra:

I- Conhecer arede de serviços de saúde da região;
II- Responsável pela manutenção da Saúde das Crianças;

III- Realizar exames preventivos enata as doençs ligadas aassstencia infantil;
Iv—0bedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
V» Garantir acontinuidade da atenção médica ao paciente;

VI- Obedecer ao código de ética médica;

VII- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade profissional;
72.3 Médico Saúde do Homem:

I- Conhecer arede de serviços de saúde da região;
II» Responsável pela manutenção da Saúde do Homem;

III- Realizar exames preventivos etrata as doenças ligadas aSaúde do Homem;
INI-Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
V- Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente;
VI- Obedecer ao código de ética médica;

VII- Realizar atividades clínicas pertinenta asua responsabilidade profissional;
7.2.4 Médico Cardiologista:

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

II- Responsável pelo diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros

componentes do sistema circulatório;

III- Realizar exames preventivos etrata as doenças do coração esiatema circulatório;
IV-Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
V- Garantir a continuidade da atenção média ao paciente;
VI- Obedecer ao código de ética médica;

VII- Realizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade profissional;
7.2.5 Médico Ultrassonogmõsta:
I- Conhecer a rede de serviços de saúde da região;

II- Responsável pela realização de procedimentos invasivos, acompanhamento obstétrico eoutros procedimentos.;

III- Realizar exames de ultrassonograias (Investigar ador abdominal, nos, nacos ou nas costas; diagnosticar a
gravidez ou avaliar o desenvolvimento do feto; Diagnostimr doenças do utero, trompas, ovarios; visualizar as

estruturas dos músculos, articulações, tendões evisualizar qualquer outra estrutura do corpo humano.;
IV-Obedecer às normas tecnicas vigentes no serviço;
Praç Marechal Dcodurn, nº ua, Centro, Caim —atx - <s>: «suo-ano
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V- Gamntir acontinuidade da atenção médica ao paciente;
VI- Obedecer ao código de étia médica;

VII- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade profissional;
7.2. URGENCIA ESPECIALIZADA:
7.2.1 Odontológo:

I -Realizar atendimento de urgência eemergência em saúde bucal, incluindo atendimento em pequenas cirurgias

ambulatoriais;

II —
Encaminhar eorientar usuários, quando necessário, aoutros niveis de assistência;
7 . 2 . 2 Farmacêulíco:

A

v

, I- Promover oacesso eouso raciorial de medicamentos junto ao usuário em situação de emergência por

intermedio de açoes que disciplinem aprscrição, adispensação eouso;
II- Assegurar adispensação adequada dos medicamentos ;

III- Acompanhar eavaliar autilização de medicamentos einsumos durante apermanência do paciente em unidade

de assistência;

IV- Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessarios, em conformidade com aequipe de,
visando uma iªarmacoterapia racional eàobtenção de resultados dennidos emensuráveis, voltados àmelhoria da qualidade
de vida;

]

V- Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da assistência e da Família
envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica.

VI- Realizar controle eavaliação na farmacia;
VII-Realizar pedido e acompanhar recebimento;
7 . 2 . 3 A s s i s t e n t e Social:

I- Identincar, articular e disponibilizar Assistência emergencial;

_

II- PFEIEY orientarão eencaminhamentos aos familiars dos pacienta eoutras instituições;
IH- Disponibilizar relatório;

IV- Coordenar e desenvolver ações emergenciais;

V- Articular transferência intermunicipal via central de regulação;

s.

CONDIÇÓES DE PRESTAÇÃO po SERVIÇO

DBRIGAÇÚES DO CREDENCIADO

—Atender exclusivamente aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde —e aos programas das Secretarias
Municipais de Saúde eAssistência Social oferecendo os serviços de saúde eAssistência Social, sendo vedada a remuneração
pelo atendimento ao paciente por qualquer outra Fonte de pagamento que não o SUS.
—Acolher os usuários de acordo com os principios da Humanização do SUS.

—Respeitar os direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário;
—Manter a qualidade na prestação dos serviços;

—Respeitar a decisão do usuario 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;

—PBITICÍDEI das ações determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde na prataáo de serviços de assistência em
casos de calamidades, surtos, epidemias e catástrofes;

'

—. Permitir que seus dados proãssionais (pessoa fisica ou juridica) estejam devidamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, assim como o da Assistência Social permitindo,
inclusive, alteraçõs nos casos de excesso de carga horária em outros locais;
Paga Marechal Deodoro, nº o:, centro, Cairu - aa - cer; nasua-onu
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—Preencher os formulários apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde e de Assistência Social com as

informaçoes completas acerca dos serviços prestados eprocedimentos realizados para nns de faturamento eestatisticas;

—Realizar todos os atendimentos possiveis de sua área, não sendo permitida a limitação do atendimento por

qualquer cláusula contmtual ou outra alegação;

Prestação de serviços especializados na área de Promoção da saúde eprevenção de riscos edoenças ereabilitação,

permitindo um completo bem estar físico, psíquico esocial à população de Cairu.

Os serviços devem ser yecutados por profissionais que possuam qualiiicarjo técnica compativel corn as atividades

que lhes forem incumbidas, sob
afazeres.
9.

Saúde.

inteira responsabilidade da contratada, que deve orienDÉ-los quanto às suas obrigações e

DO PAGAMENTO

0 pagamento será efetuado mensalmente apos os repasses do Fundo Nacional de Saúde àSecretaria Municipal de
,

10.

VIGENCIA o o c o n - m m o

OTermo de Contrato terá por vigência o prazo de (um) ano. Devendo ter seu inicio a partir da data de sua
assinatura nas condições etermos estabelecidos no art. 57, parágrafo 4 da Lei nº 8666/93.
11.

DA FISCALIZAÇÃO e EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução do Contrato será avaliada pelo CREDENCIANTE, mediante procedimentos de supen/isão direta ou
indireta local, os quais observarão ocumprimento das cláusulas econdições ora estabelecidas, ede quaisquer outros dados
necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados,
12.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

—Ceder espaço fisico onde se encontmm instalados equipamentos e mobiliário específicos para realização dos
serviços contratados;

—Proporcionar todas as facilidades indispensáveis a boa execução das obrigações contratuais, inclusive com o
fornecimento de todos os materiais de consumo esegurança para obom desenvolvimento dos trabalhos;
—. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal tim;
'
—Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detecadas e comunicando a credenciada as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
—. Aplicar à contratada as penalidades cabíveis na forma da Lei.
13.

RESPONSABILIDADE DA 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
_ Atender de forma organizada e Humanizada

14.

DAS sANçõEs

14.1. Os prstadores de serviços estarão sujeitos as penalidades previstas nos artigos 86 e87 da Lei 8566/93, bem
como às previstas nas demais legislações aplicáveis, como Portarias e resoluções expedidas pelo Ministério da Saúde ou

Ministério do Desenvolvimento Social eManuais especificos eaplicáveis ao objeto do contrato ou ajuste, garantindo sempre
o direito de defesa previa e ao contraditório em processo administrativo.

14.2. Os casos de descumprimento do exercicio da proãssão serão analisados pelo discal 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 desconGdo automaticamente dos
pagamentos que lhe forem devidos pelo Contiatados.

OContratado ainda estará sujeito as penalidades propostas pelos regulamentos dos respectivos Conselhos.

t

2/
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15.

CONDIÇÓES GERAIS DO CREDENCIAMENTO

Aconbatada,
para efeitécnica
to de pala
atendiprestação
mento aodosobjereferidos
to desteserviços.
termo de referencia, deveia apresenlar documentos que
comprovem
asua capacidade
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Alvará de licença efuncionamento;,

c) No caso de sociedade empresária, a:to constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registado,
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 administradora;
No dcaso
sociededadeRegisismtroplePúbl
s, atoico comprovando
constitutivo ouinscricontrato
l acompanhado da diretoria em exercício, e
certidão e)expedi
a pordeórgão
ção dosoci
atoaconstitutivo;
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, anm de comprovar a
regularidade
da empresa
em relAtiva
ação doàsINSS;
contribuições previdenciárias eàs contribuições devidas, por lei, aterceiros,
incluindo
as inscrições
em Divida
acompanhado de todas as alteiações, se houver;

h) Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), atim de comprovar aregularidade da empresa em relação aos tributos
federais administrados pela RFB eàDivida Ativa da União administrada pela PGFN;
j) Documentos que comprovem acapacitação pronssional de todos os pronssionais envolvidos com arealização dos
serviços aque se refere ocredenciamento, conforme listagem exigida para pessoas Hsicas.
k) Aempresa contratada deverá apresentar documentos de comprovação do registro dos profissionais nos
l) Garantir maior enciência equalidade na assistência asaúde da população por parte das unidades de saúde da
família, assim como sua gestão;
respectivos conselhos quando da solicitação da prestação dos referidos serviços.

m) Promover niveis satisfatórios de qualidade edisponibilidade de serviços em saúde para dar suporte as atividades

erotinas inerentes ao programa de saúde da família eurgência eemergência;

n) Facilitar areferência eacontra-referência, integrando os procssos de regulaáo eagendamento;

o) Melhorar oatendimento aos cidadãos-usuários do SUS;

p) Aumentar aczpacidade de detecção precoce dos problemas de saúde da população atendida nas unidades de

saúde do município;

q) Aumentar a produtividade;

r) Otimizar ouso dos recursos humanos, materiais efinanceiros.
15.

RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO

eesrÃo oo CONTRATO

FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO

Jeanine Fonseca

Adriana Assunção

Função: Secretaria de Saúde.

E-mail: SAUDE.CAIRU©HOTMAIL.COM
Tel-.: (75) 3553-2027

-

(Telefax) (75) 3653-1151, ramal: zu

FUnÇãºí ªªºuf5º5 "Umªªºº-

E-mail: SAUDE-CAIRUGJªHOTMAIL-COM
Tel-.: (75) 3653-2027

email: muimmmrunegmcm
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s LICITACAO os CREDENCIAMENTO eACEITAÇAO DAS conorçoss oo PRESENTE EDITAL com AS “DECLARAÇOES
UNIFICADAS" - CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS

ix PREFEITURA MUNICIPAL os CAIRU
ATT.: comxssÃo PERMANENTE os LICITAÇÃO
REF. CREDENCIAMENTO Nº 007/2021.

_

PROPONENTE:

l

CNPJ:

ENDEREÇO:

'

CIDADE:

T E L E F O N E p F A x ;

OBJETO:_ CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA
PRSFACAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA BPECIALIZADA, NO ÃMBITO

DA ATENÇAO PRIMARIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES
DE SAUDE DO ARQUIPELAGO DE "TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

DECLARAÇÃO: Tendo em vista odisposto no Edital de Licitação Nº 041/2021 —CREDENCIAMENTO Nº 1307/2021,
instaurado pela Prefeitura Municipal de CAIRU/BA, vem perante V. Exa. apresentar os anecos documentos erequerer
o seu CREDENCIAMENTO para ôns de prstaóo de serviços de médicos especialistas, plantonistas e
assistência specialímda, no âmbito da atenção primária e urgência e emergência 24horas , pam
acender as neossidades das unidades de saúde do arquipélago de tinharé, municipio de Cairu, Estado

da Bahia, na área indicada aabaixo, aceitando os preços oferecidos pela Adrnínistação:
INSERIR QUAL SERVIÇO DESCRITD ND ZTEM 5.1 DO ANEXO I (TERMO DE REFERENÚA), ONDE 772424

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS E STIMATIVA DE VALORES A SEREM PAGOS) HA INTERESSE EM CREDENCIAR-SE NOS TERMOS
APRESENTADOS ABAIXO:

PROFISSIONAIS MÉDICOS FLANTONISTAS/ESPECIALISTAS

m peniono

'

DESCRIÇÃO OBJETO

WUNITÁRIO VALOR MENSAL

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO As ur-zcêwcms

_
—

FARMACÉUTICOS/ODONTÓLOGOS / ASSISTENTE socxAL
»

-

-

—

HORAS

V. U N I T Á R I O

VALOR

_

VALOR

_

055: [Jão será obrigatória o credenciamento em todos os sen/íças disponíveis no presente edit:/.

a)

Assume inteira a responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilítaáo no presente

Uvamemento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos aprsenxados de habilitação.
b) Sob as penas da lei, não foi considerada INIDONEA pam licitar ou wnuatar com a Administração Pública,
Federal, Btadual, Municipal, e/ou SUSPENSA de connratar com o Município de CAIRU (Prefeitura),
c) Aceita integral e irretratavelmente os termos do Edíml em epígrafe.
d) Para ins do disposto no inc. V do 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 disposiçõs do inciso
X>OGII do art. 7º da Constituíáo Federal e que não emprega menor de dezoito anos em wabalhp noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

e) Que assume inteira a responsabilidade pela inezístência de fatos que possam impedir suahabilitzçío no prsente
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Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados.

f) Indica corno representante legal da proponente, o(a) Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL),

( UALIFICA O cuja arespectiva documentaçãurocuraão ou documento euivalente inscrí“o no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF inscríªo no Reístro Geral do Instituto de Identiãcaão —Carteira de Identidade encontra- se
junto aos documentos de habilitação, para pmticar todos os atos necessários em nomeda instituição hnanceira, em
todas as etapas deste Credenciamento, e pam o exercício de direitos e assunção de obrigações decorrentes do
Contrato de Credenciamento.

g) Indico o email:

'

e otelefone ( ) (

)

para contato e convocaçõesnecessárias, declarando estar ciente de que a convomção para assinatura de contatos

se dará vía e-mail indicado.

Local edata

É

Assinatura do responsável pela Empresa (Carimbo da empresa)
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ANEXO I I I

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

PRIVADO, DEVIDAMENTE IIABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS _DE MÉDICOS ESPEGALISTAS,

PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO AMBlTO DA ATENÇAO PRIMARIA EURGENCIA E
EMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER, AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPELAGO

DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

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

.

ABAIXO:

NA FORMA
,

l

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

14135-307/0001-44, sitoa Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor Hlldecio Antonio Meireles Filho, brasileiro, casado, com endereço residencial na Praça da

Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu; Estado da Bahia, CEP 45.42D—000, portador da cédula de identidade nº
0171808568, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
sob nº 124.403.10549, conforme delegação.de competência atravªs do termo de posse, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa
situada à
inscrita no CNPJ sob o nº.
inscfíçãº aºtªdual Sob o nº.”
e inscrição municipal sob o nº
neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a).
portador(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 007/2021, originário do Processo Administrativo nº 278/2021, datado de 07/07/2021, doravante

denominada CONTRATADA, resolvem eacordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA —OBJETO - Constjítui objeto do presente tern-io apratação de serviços de médicos
especialistas, plantonistas e assistência especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do

Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu —Bahia, de acordo com as apecincações e valores estabelecidos neste
contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO —Oobjeto deste contrato refere-se especincamente aos serviços __..............,......(indícar quais
serviços), a serem executados de acorco com a proposta apresentada ao credenciamento nos termos estabelecidos no
item 6, do Anexo I - Termo de Referência.

PARAGRAFO SEGUNDO - DA REGÉNCIA LEGAL: Este contrato éregido pela Lei Federal nº 8566/93 ealterações
posteriores, Leí Federal 8.030, de 19 de setembro de 1990, e demais normas do sistema único de saúde e princípios
gerais da admínistmção pública e demais legislações aplicáveis, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.
l

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

caput, da Lei Federal nºói555/93 esuas alltemçães, originário do Processo Administrativo nº nrx/xxxx, datado de

xx/xxbooog que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda
e quaisquer correspondências trocada entre as partes, nos termos do CREDENCIAMENTO Nº 007/2021.

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 Tenno Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal nº 8666/93, desde que observadas "as normas legais vigentes.

PARAGRAFO ÚNICO - OContrato, fruto deste certame, poderá ter seu pmzo de vigência prorrogado conforme dispõe o
artigo 5 7 , g 1º, d a L e i F e d e r a l n º 8 5 6 6 / 9 3 .

CLÁUSULA TERCEIRA —PREÇO ECONDICOES DE PAGAMENTO .- Pela prestação de serviços, aCONTRATANTE
pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a imponência correspondente ao numero de
horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação em R$
durante o período de vigência deste termo.
l
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PARAGRAFO PRIlViEIRO -Opagamento dos serviços sem efetuado em ate' 1D (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 Rsponsável.
PARAGRAFO SEGUNDO -Na Nota i-“iscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS eao ISSQN, caso

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

çPA-RAGRAFO TERCEIRO —
Fica efpressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos diretos e

indiretos requeridos para aaecuçao do objeto especiâcado na cláusula primeim deste instrumento, constituindwse na

unica remuneração devida.
l
especiãcaçoes constantes na tabela da Clausulla Primeira,

PARAGRAFO QUARTO - Somente serão pagos os serviços que ativerem em conformidade com as obrígaçõs e

PARAGRAFO QUINTO -Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, odocumento seia 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 -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

—

UNIDADE GESTORA

FONTE

PROJETO ATIVIDADE
—
PRbGRAMA
DE TRABALHO

ELEMENTO DE DESPESA /

10 10

0002/0014

| 2004/1050

3330390000

1020

NATUREZA DA DESPESA

CLÁUSULA QUINTA - ÓBRIGAçõES DA CONTRATADA

51ª -Prestar os serviços de acordo com oestipIplado no edital;
52º —
ACONTRATADA, além das obrigações contidas mate Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Cumprir carga horária prevista em contrato

b) Cumprir obrigações frente ao Serviço Nproposto conforme Programa de Saúde

c) Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos
d) Desenvolver Projetos e atuar no mesmo quando necessário

e) Atender cie forma organizada eHumaãriizada

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

g) arcar com todo equalquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, ausados ao CONTRATANTE e/ou a

terceiros, por sua culpa;

i

h) zelar pela boa ecompleta execução dos serviços contratados efacilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadom dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e

QÚQÉUCÍB que lhe forem solicitadas;

!

i) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as

suas
atividadesetrabalhistas
e/ou sobre dosaexecução
do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,
previdenciárias
seus ernãpregados;

I

j) manter, durante toda a execução do, Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiâcação exigidas para a assinatura deste Contrato,

k) prestar os serviços acima em alta qualidade epadáo, nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,

responsabilizandwse integralmente pelos serviços executados;
l) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele

decorrente.

i

.

l

..

.

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

sejustiãcar, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art, SS, II, “d", da Lei Federal

nº 3555/93.

i

CLÁUSULA SÉTIMA - oBruoAçõEs po CONTRATANTE

,

a) Ceder espaço Hsico onde se encontram instalados equipamentos e mobiliário speciicos 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 colnsumo esegurança para oborn desenvolvimento dos trabalhos
i

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4GUZYSJ8KFWDIODTJSIKSG
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c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal tim

d) Promover oacompanhamento eanscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os

aspectos quanbtativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando a

credenciada as ocorrencias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas

e) Aplicar à contratada as penalidades cabíveis na forma da Lei
.

.

..

J

f) Garanbr aefetivaçao do pagamento acredenciada, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato,

g) Fornecer ao contratado os elementosNindispensáveis ao cumprimento do contrato;

h) Promover, atravªs 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

ocorrencias de quaisquer fatos que e><_ijam medidas corretivas por parte desta;

i) HSCBÍÍZBF aexecução do contrato eatestar aNota Fiscal;
j) Efetuar pagamento àContratada, de ácordo com as condições de preço eprazo estabelecidas no contrato;

k) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução do contrato;
-

,

i .

,

.

.

.

|) Publicar oresumo do Contrato eos Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial ate o5º (quinto) dia util 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 8666/93,

cLAUsULA orrAvA —— oAs OBRIGAÇÓES RÉCÍPROCAS

51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato depende de prévia
concordância entre as partes, por escrito.
i
52º Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, visando racionalização ou
aperfeiçoamento dos sen/iços, 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 sen/iços que não tenham sido executados de acordo com as condições especincadas neste Contrato;
52º comunicar a Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, slabelecendo prazos

para que as mesmas sejam regularizadas; i
53º notificar, advertir edenunciar ocontratado em caso de descumprimento dos itens aate' os constantes na Cláusula
Segunda;

â4º Proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8566/93, Ecando
esclarecido que a s ã o ou omissão, total oui parcial, da nscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.

.

a) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo cla contratante, não excluindo nem reduzindo a

responsabilidade da contratada.
l
b) As exigências e a atuação da nscalização pelo órgão ou enbdade contratante em nada restringe a

responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne a execução do objeto contratado.
c) A nscalizagão e o acompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui a rsponsabílidade da
CONTRATADA, para escusá-la dos seus encargos.

d) A gestão do presente termo de contrato será realizada pela Subsecretária Municipal de Saúde do Município de
Cairu a Senhora Jeanine Costa Fonseca.

'

e)

Hca designado o(a) Servidor(a)
Caro na Secretaria de Saúde, deste Municipio
de Cairu, ãmdo da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos

f)

As exigências e a atuação da nscálinção pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integml e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

termos da disposião contida no art. 67 ida Lei Fedeml nº 8566/93 esuas alterações.
g) A ação ou omissão, total ou parcial, da nscalização do contratante, não exímira à CONTRATADA de total
responsabilidade na execução do contrato.
l

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES f Odescumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como
credenciamento sujeitará o Credenciado, no que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida a prévia e

ampla defesa, âcando estabelecidas as seguinteswpenalidades:
a) Advertência por escrito.
»

.

5

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

l
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C)prazoSuspensão
temporária de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo
de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública enquanto perdurarem os
motivos
da punição ouate que seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que
aplicou a determinantes
penalidade.
52º Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório Gean! sujeito a

uma pena de detenção de 6(seis) mesa a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8566/93;
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 falsincada 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; lºicaia sujeito

apena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 95 da Leí 8566/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA RESCISÃO —
Ainexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará asua

rescisão com as consequências contratuais eas previstas na Lei nº. 8.666/93.

ã1º OCONTRATANTE poderá rscíndír administiativamente opraente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a

XII, XVII eXVIII do art. 78 da Lei 8566/93

:

52º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I aXI eXIII do art. 78 da Lei 8566/93 não cabe ao contatado

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 suspender- aexecução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força

maior, devidamente, comprovados;

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO FORO —
As partes elegem oForo da Comarca de Valença, ãtado 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, lºirmam opresente contrato em 02 (duas) vias de igual teor eforma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido eachado conforme.

l
CAIRU-BA,

HILDÉCIO ANTÓNIO MEIRELES FILHO
MUNICÍPIO DE CAIRU-BAHIA
CONTRATANTE

de

de 2021.

'

CONTRATADA
'

TESTEMUNHAS:

o].

02»

Nome:

i

CP,:no;

cpanº:

[

Nome:
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

d ,"

SUPERVISÃO DE. COMPRAS, CONTRATOS ELICITAÇÓES
O

m

,

ATA DA REUNIAO DE ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

APRESENTADOS PARA OCREDENCLAMENTO Nº 007/2021.
Modalidade: Credenciamento nº 007/2021

Processo Administrativo: nº 278/2021, datado de 07/07/2021

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS. PARA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOSESPECIALISTAS. PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA. No
AMBlTO DA ATENÇAO PRIMARIA, EURGENCIA EEMERGENCIA 24i-ioRAs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPELAGO DE TINHARÉ. MUNICÍPIO DE CAIRU. ESTADO DA BAHIA.

As quinze horas do dia dezesseis de setembro do ano de dois mil evinte eum, em Sessão Pública, na
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 45420-000,

reuniu-sc aComissão Permanente dc Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da
Bahia, designada pelo Decreto Municipal nº 502 de 02 de março de 2021, em atendimento às

disposições contidas na Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 elegislação pertinente,

composta pelo Senhor Robson Vicente Silva dos Santos, Presidente e os membros da Comissão de

Licitações, asenhora Patrícia da (Silva Félix éoSenhor Carlos Benedito Guimarães da Silva, para

realizar aanálise dos documentos apresentados para credenciamento referente àlicitação em epígrafe.

Aberta asessão o Senhor Robson Vicente Silva dos Santos, Presidente da Comissão Permanente de

Licitação, solicitou oregistro em ata dã preocupação desta administração zelar pelos principios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

adnzirziszratíva, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos
principios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalídade, competitividade,
justo preço, seletividade ecomparação objetiva das propostas. Prosseguindo enfatizou ainda que a
administração deu ampla divulgação ao certame, divulgando o mesmo através do Diário Oficial do

Município no site: www.cairu.ba.ºov.br em servidor certificado ICP-BRASIL, edição da sexta-feira, dia
09 de julho de 2021, Nº 4932 eaíntegra do edital no Diário Oficial do Município, mesma edição
indicada. Prosseguindo oPresidente solicitou os documentos apresentados para análise, constatando-se
as seguintes empresas interessadas, registradas por ordem de entrega dos documentos:
L

CARLA MAIRA FREIRE BARRETO. Empresário Individual, situada à Rua Barão Homem

de Melo, nº 14, Sala 1, Centro, Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45420-000, inscrita no

CNPJ sob onº. 42650695/0001-05 - Protocolo dia 15/07/2021 —15:48h;

_2_.

TIBIRIÁ ARAGÃO BARBOSA. Empresário Individual, situada àRua Santo Antônio, nº

121, Sede do Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45420-000, inscrita no CNPJ sob o nº.
42.3 83297/0001-61 - Protocolo dia 23/07/2021 —10:00h;

à
ERICA CAMILA DOS SANTOS. Empresário Individual, situada àRua da Fonte Grande, s/nº,
Distrito de Morro de São Paulo, Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45428-000, inscrita no
CNPJ sob o nº. 42653234/0001-88 - Protocolo dia 29/07/2021 —14:45h

&

/
x

_/“t/

.

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —CAIRU/BA, CEP: 4 5 4 2 0 - 0 0 0
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> EDFFAE,Nº6141/2021 -CHAMAMENTO PÚBLICO-CREDENCIAMENTONº007/2021 O
'

PRNiCJTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

95525750:"CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA
E'RES.=ÍAÇ,AO_DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISFAS E ASSISFENCIA ESPECIALIZADA, NO
ANIBZTO DA ATENÇAO PRIMARIA URGENCIA E EMERGENCIA 24HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
ulxlIDADES DE SAUDE DO ARQUIPELAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA

; EMPRESA éâ
»—
Cau. (Adm/,A »
lPÓS —ÍAA/—iªo ;
:

/

CNPJ: &!

.—

,

lSERVIÇO/' LOCALIDADE: (b&/lleva Gv gJsãi-PVA/ UNIDADE DE SAUDE:
z

i

_

lPROGRAMA: PLÁNTONISTAS ()( ) l

A

_ .Z£
9%"
,

.

—», «à;i

SÁ

ATENDIMENTO AS URGENCIAS ( )

L

Documentos apresentados:
1. ,A:*«ZE>ÍO II preenchido eassinado: ( 7ª)
l
Z.. Cóaia aixtêntifa de documento de identiôcação do(s) sócio(s)

7. Regularidade com aFazenda Federal (ví)
8. Regularidade com oFGTS ( yL)

)

3. Ate constimtivo, estatuto, contrato social ou similar (»; )

9.

4. Impressão da inscrição no CNPJ ( %)

10. Registro na entidade pronssional competente ()» )

5!- Reguiaridade com aFazenda Municípal (“f) ,
õ» Reguãaridade com aFazenda Estadual ( )()

..)

,vc"

servidor responsável peão recebimento:

Cairu:

,

del

,

Regularidade Trabalhista ( + )

11. Alvará de funcionamento(Lô
í

»" . 7/"4?

de Qíª/sªxfí/

Horárionªªf - 44.7 -. r7»—:.i7

Y

l

—

;

L
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l
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ANEXOII-(Preferencialmente em_Papel“nmbradodaProponente)

? !É

SOLICITAÇAO DE CREDENCIAMENTO E ACEITAçAO DAS CONDIÇOES DO PRESENTE EDITAL COM As "DECLARAÇOES

UNIFICADAS" - CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

,

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CREDENCIAMENTO Nº 007/2021.
PROPONENTE: ERICA CAMILA DOS SANTOS

CNPJ: 42.6S3.234/0001-88

ENDEREÇO: RUA DA FONTE GRANDE, S/N MORRO DE SÃO PAULO

.

CIDADE: CAIRU - B A H I A

TELEFONE: (79) 99631-0949

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

DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS E ASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO DA ATENÇÃO

PRIMARIA EURGENCIA

EMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO

ARQUIPELAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

DECLARAÇÃO: Tendo em vista Odisposto no Edital de Licitação Nº 041/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 007/2021, instaurado pela
Prefeitura Municipal de CAIRU/BA, vem perante V. Exa. apresentar os anexos documentos e requerer o seu CREDENCIAMENTO
para Fins de prestação de serviços de médicos specialisbas, plantonistas eassistência 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, aceilando os preços oferecidos
pela Administação:

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO As URGÉNCIAS
FARMACÉUTICOS/ODONTÓLOGOS / ASSISTENTE SOCIAL

m
12

»

-

01 Mes

—

-

ºªªcªçªº ºªªªº
01 HORA/
—

PLANTAO

Horas
de
tendimento
ªambulatorial
.

HORAS

—
—

V. UNITARIO

VALOR

VALOR

MENSAIS DA HORA MENSAL TOTAL

plantão
para
com odontologo
para
prestar

R$

serviços nas Unidades de Saúde

R$

2375 130090

R$

2280000

do Município de Cairu.

OBS: Não será obrigatória o credenciamento em todos as serviços disponíveis no presente edita/.

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 INIDôNEA para licitar ou contratar com aAdministração Pública, Federal, Estadual,
Municipal, e/ou SUSPENSA de contratar com o Município de CAIRU (Prefeitura).
c) 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, Acresddo 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 )0<XI1I 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 a ressalva 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) (ERICA CAMILA DOS SANTOS), (Odontól O cuja a
respectiva documentação( rocura "o ou documento e uivalente inscri "o no Cadastro de Pessoas Físicas —CPF inscri "o no
Reistro Gel do nstituto de dentifica“o —Carteira de dentide) encontra- se junto aos documentos de habilitação, para
praticar todos os atos necessários em nomeda instituição financeiia, em todas as etapas deste Credenciamento, e para o
exercicio de direitos e assunção de Obrigações decorrentes do Connrato de Credenciamento.

g) Indico o e-mail: mila socialhotmaiLcom eotelefone (79) (99631-0949) para contato e convocaçõesnecessárias,
declarando estar ciente de que aconvocação para assinatura de contratos se dará via e-mail indicado.
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INSCRICAO DE EMPRESÁRIO
E R I C A C A M I L A DOS SANTOS
ERICA

CAIVIILA

—

_

»

_

02/11/1993 = SOLTEIIZR?, êâwºsª
em]
URGIA namºªªhdªªº
— DENTISTA,BRASILEIRA.
CPF nº 0 5 6nascida
3222656

êâªgãíãªxonlfíãâmmzxoe PROFISSIONAL nº BA——CD—17814, órgão expedídoir

RUA DA FONTE GNAL ODONTOLOGIA - BA, residente edomiciliadoúa) no(a)
45428009 BRASIL G E , S/N, MORRO DE SAO PAULO, CAIRU, BA, CEP
Resolve constituirase como Empresário [Individual, mediante as Seguintes cláusulas:

D O NOIVHZ E M P R E S A R I A L

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a 01111115
E l m a E R I C A C A B U L AD O S SANTOS.

D OCAPITAL

Cláusula Segunda —Ocapital éde R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) totalmente subscrito e
integralizado, neste ato, da Seguinte forma: 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda
corrente do país.
l

D A SEDE

Cláusula Terceira - OEmpresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA
DA PONTE GRANDE, S/N, MORRO DE SÃO PAULO, CAIRU, BA, CEP 45.428060.

.

Ino OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das Seguintes
atividades e c o n ô m i c a s :

ATIVIDADE ODONTOLÓGICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede ÇMan-iz) será (ão) exercida(S)
a(s) atividadãs) de ATIVIDADE ODONTOLOGICA
ATIVIDADE ECONÓIMICA
8630-5/04 - atividade odontológica .

DA DECLARAÇÃO DE DESIIVIPEDIMENTO

Cláusula Quinta. —
Oempresário declara, sob as penas da lei, inclusive que São verídicas
todas as informações prestadas neste instrumento equanto ao disposto no artigo 299 do

81 0 0 0849080
Certmco oRegistro sob onº 98038573 em 0510712021

ª:
J

"-

l 21 553131 d 09/07/2021

ÍÍÍÍÃÉemíresa
ERlserêA verificado
CAMILA DOS
SANTOS NIRE 29105661133
Este documento pode
em httpzl/reginjuceb.bagovbr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/

B
Chancela 217991205988660
Esta cópia foi autenticada digitalmente eassinada em 09/07/2021

porTiana Regila MGde Araújo —
Secretária-Geral

/

.%

TENTlCACAOaspx

.

>» —

%

fã?

INSCRICAO D E EMPRESÁRIO
E R I C A C A M I L A DOS SANTOS

Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária enão possuir outro
registro como Empresário Individual no País.

D O ENQUADRAMENTO

Clªªªªiª Sªxªª ª“ º ºªfpfºsâfíº declara que ª atividade se enquadra em lvíicroempresa ME, nos terfnos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não Se

enquadra É clualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no é4º do art. 3º da
m e n c i o n a

ei.

E, por estar assim constituido, assino o presente instrumento.

à

CAIRU, 16 dc junho de 202I.
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81 0 0 0849080 %
).

Certilºioo o Registro Sob o n“ 98088573 em 09/07/2021

àqr

Protocolo
218653131ERICA
de 09/07/2021
Nome da empresa
CAMILA DOS SANTOS NIRE 29105661133

J E B Este documento pode ser veriãcado em httpt/lregimjuceb.bagovbr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAOaspx
chancela 217991205988660

Esta cópia foi autenticada digitalmente eassinada em 09/07/2021
por Tiana Regila MGde Araújo —
Secretária-Geral

«

/

Azia Dias:»)! c» rum atbm»

-

218653131

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

ºªªºªººººLº
EVENTO

ERICA CAMILA DOS SANTOS

*

ºªº- wscnrcâo
oso - INSCRIÇÃO

MATRIZ

29l0566Il33

P] 41653134/0001-88
E R T I F I C O O R E G I S T R O E M 09/07/2021

ROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29105661133 DE 09/07/2021 DATA AUPENTICAÇÃO 09/07/2021
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15 -ENQUADRAMENTO DEMÍCROEMPRESA ARQUIVAMENTCXT9$088S73
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ª í c f 2.2512, «iss- aonde,“)?
TIANA REGIILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral
l

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/07/2021

Certifico oRegistro Sob onª 95088573 em 09/07/2021

ár)
g;;

.

Protocolo
218653131ERICA
de 09/07/2021
Nome da empresa
CAMILA DOS SANTOS NIRE 29105661133

[ E B Este documento pode ser veriâcado em httpJ/regin.juceb.ba.govbr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTlCACAQaSpx
c h a n c e l a 217991205988650

Esta cópia foi autenticada digitalmente eassinada em 09/07/2021
por Tiana Regila MGde Araújo -Secretária-Geral
.
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REPUBLICA FEDERATNA DO BRASIL

ª Gg

'

'

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRICAO

-

42_653_234,Dl,º1_88

_

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO EDE SITUAÇAO ggjggfzggjªªºª

MATRIZ

CADASTRAL

N O M E EMPRESARIAL

& ERICA CAMILA DDS SANTOS
TTULO DD ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

**"

EDIGO EDESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

v

8630-5434 —Ativídade o d o n t o l ó g i c a

.

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUND >RIAS
N ã o informada

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

213-5 —Empresário (Individual)

] LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

'

SIN

““"""

.

R D A FONTE GRANDE

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

UF

45423-000

MORRO DE SAO PAULO

CAIRU

BA

ENDEREÇO ELETRONICO

TELEFONE

ESCONTABILQESCONTAEIILCOMBR

U$) 9631-0949

,

.

.

.

,

-

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n“ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1910712021 às 09:41:44 (data ehora de Brasília).

Página: 1/1
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W“Ar7: "gi;?*, DiPREFEI
retoria deTrTURAMUNI
ibutos CIPALDECAIRU

âp,?

% Nã“ Pça Marechal Deodoro- Nª 03 CENTRO - CAIR UBA
CEP.—45420 _000

Certidão de Nº 1083 datada em 29/07/2021
N º Processo:

Certiãco que aempresa inscrita neste município sob nº 74829, consta em nome de (a) :
Empresa: Erica Camila Dos Santos
Fantasia: Erica Camila Dos Santos

C.N.P_J/CPF: 42.653.234/0001—88

ª

ãnde/reço: Rua Da Fonte Grande Nº s/n BAIRRO: Morro de São Paulo CEP: 45420000 COMPLEMENTO:
'. S n

Complemento:

Bairro: Morro de São Paulo
Loteamento:

.

Quadra:
Lote:

_

Cep: 45420000
Solicitante:

EM CUMPRIMENTO ASOLICITAÇÃO DO REQUERIMENTO, COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA, E
RESSALVADO ODIREITO DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER ECOBRAR A

QUALQUER TEMPO, AS DIVIDAS QUE VENHAM ASER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA FINS DE DIREITO,
QUE MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTARIOS, CONSTATAMOS NADA EXISTIR EM NOME DO
CONTRIBUINTE EM APREÇO.
CAIRU - BA, 29/07/2021

Validade da Certidão de 90 (Noventa) dias acontar da data de sua emissão.
Emitida por zvaidinei Da Cruz Dos Santos
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(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahía)

Certidão N º : 2 0 2 1 3049185

Ray-ão SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

mpg
42553234/0001-88

Fica certãcado que não constam, até apresente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
Identiicada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaría.

Esta certidão engioba todos os seus estabelecimentos quanto àinexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado odireito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem aser apurados posteriormente.

Emitida em 29.'0?z'2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 días, contados apartir da data de sua
emissão.

AAUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO httpzllmvw.sefaz.ba.gov.br

Valida com aapresentação conjunta do cartão orignal de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Recerta Federal do Iulinisterio da Fazenda.
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,»? 4533515, MINISTERIO DA FAZENDA

Secretari
a da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

W

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS EADÍVIDA ATIVA
D A UNIAO

Nome: ERICA CAMILA DOS SANTOS
C N P J : 4 2 1 5 5 3 2 3 4 / 0 0 0 1 -88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão évalida para oestabelecimento matriz esuas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos efundos públicos da administração direta aele vinculados. Refere-se àsituação do
sujeito passivo no âmbito da RFB eda PGFN eabrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a“d' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Aaceitação desta certidão está condicionada àverilicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://Ifb.gov_br> ou <http://wu/vv.pgfn.gov_br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:39:56 do dia 14/07/2021 <hora edata de Brasilia>.

Valida até 10/01/2022.

Código de controle da certidão: 5EC6_C585.4394.2310
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulta Regularidade do Empregador

httpsJ/consulta-crícaixagovbr/consultacrf/pages/consultaEmp

$
CAI

E

C A I X A ECCJNÓIJISCLA F E D E R A L

Certificado de Regularidade
d o FGTS - C R F

Inscrição:

sagaz?”

421353234/0001-88

ERICA CAMILA DOS SANTOS

Endereço;

RUA DA FONTE GRANDE SN / MORRO DE SAO PAULO / CAIRU / BA/

45428000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o

Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

-

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
!

VaIidade:22/09/2021 a 21/10/2021
Certificação Número: 2021092201323926435797

Informação obtida em 05/10/2021 16:27:59

A

E

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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