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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITAÇÓES

sua

_

mu:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2022
DATA AUTUAÇAO:

09/06/2022

INEXIGIBILIDADE DE

,

LICITAÇÃO Nº 016/2022

_

ORGAO

,

Ata de 09/06/2022

INTERESSADO:

,

SECRETARIA M U N I C I P A L D E SAUDE

OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

NAS UNIDADES DE USE E UBS DO MUNICÍPIO DE
CAIRU/EA E EMERGENCIA NEM REGIME DE
PLANTAO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL

NUM TOTAL DE 208 HORAS MENSAIS
CONTRATADO: NATALIA NADJA DINIZ DE
SOUZA —CNPJ Nº 46.475.365/00O1-73.

CONTRATO Nº: 165/2022 de 09/06/2022 à09/06/2023
V A L O R : R$ 49.171,20 (QUARENTA E NOVE MIL CENTO E
SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)
BASE LEGAL: ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº
8.666/93 E SUAS ALTERAçõEs. :

Cairu/BA, Cep: 45420-000

,

E _

:,,» SECRETARI
ESTADOIDABAHI
A NISTRAÇÃO
A DAADMI
“

íf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

:

SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOSELICITAÇÓES

;

-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2022

_

_

: DATA AUTUAÇAO: 20/01/2022.

: ,

CREDENCIAMENTO Nº
à

,

'

_

: ORGAOS
INTERESSADOS:

_,

'

002/2022

Publicação dia 28/0]/2022
,

:
: ' .

_ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
, ' OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE
; DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA

,

; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EASSISTENCIA

g ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS

_

j UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, —_

f MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$

ª 281.366,40 (DUZENTOS EOITENTA EUM MIL, TREZENTOS E ,
:

º»

SESSENTA ESEIS REAIS EQUARENTA CENTAVOS)

'

Í: PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: 28/01/2022 A ' Í
f 31/12/2022

.,

,

BASE LEGAL: ARTIGO 25, CAPUT”, DA LEI º

, =FEDERAL Nº 8.666/93 ESUAS ALTERAÇOES.

í

O Praça Marechal Deodoro,
03 —
Centro —
Tel: (75) 3653-2151,
ramal 214
Cairu/BA, Cep: 45420-000
A

-j

ª

O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

'. “
ww

ESTADO DA BAHIA

,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

-

v

'_"

' ª“"l-ª';l:'3,

wa

g
à
I

Oficio nº 36/2022

_
-

Cairu —Bahia 20 de janeiro de 20,22.

Ao

'

E x m o . Sr.

Hildécio Antônio Meireles Filho

“

Prefeito Municipal de Cairu
Cairu —B a h i a

Assunto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de enfermagem e
assistência especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de

'

Tinharé, Município de Cairu -Bahia.

Senhor Prefeito,

'

.

_

Omunicipio de Cairu, Estado da Bahia, está localizado na microrregião de Valença, da
macrorregional súl, na 5ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES), em Gandu, com população de 18.427
.

habitantes, estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2018). Abrange uma

área de 433kmª, situado no litoral do Baixo Sul Baiano. Éum arquipélago formado por 26 ilhas, sendo
as três maiores habitadas: Cairu, Tinharé e Boipeba.

Limita-se ao norte com o município de Valença, ao sul com o município de Nilo Peçanha, a

.

oeste com omunicípio de Taperoá ealeste com oOceano Atlântico.
Distritos ePovoados:

'

v

'

l. Ilha de Cairu: Sede - Cairu Povoado —Toninhas, Tapuias.
L , .

2. Ilha de Boipeba: Distrito -de Velha Boipeba Povoados —São Sebastião (Cova da Onça),
Monte Alegre, Moreré.
3. Ilha de Tinharé: Distrito de Morro de São Paulo, Galeão, Gamboa do Morro. Povoados —

Zimbo, Garapuá, Canavieiras.

'

É uma região localizada entre a desembocadura do Rio de Partes (ao sul) eo canal de Taperoá

(ao Norte), É cortado por vários rios ecanais, entre eles: Canal de Tinharé, Rio Taen o ou Garapuá,
Rio do Inferno, Rio de Catu, Rio de Zinco, Rio Itapitanga.

l
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Oacesso aos municípios vizinhos e' feito por rodovias asfaltadas erios. Apartir de Salvador, o
acesso pode ser feito tomando-se estradas federais (BR 234 eBR 101), eem seguida aestrada estadual
(Ba 452) até Valença edai ate' Taperoá, Nilo Peçanha efinalmente Cairu ou saindo de Salvador através

do Ferry Boat até oterminal de Born Despacho, seguindo até Nazaré eposteriormente ate' Valença.
Otransporte urbano éfeito basicamente através de barcos ou lanchas. Nas ilhas não épermitido
àentrada de veículos particulares, com exceção da ilha de Cairu. Os únicos veículos que circulam
pelas ilhas são para obem público, que fazem oserviço de coleta de lixo (tratores).
A estrutura assistencial existente atualmente oferece aos munícipes, os serviços básicos de

f»

saúde (consulta de clínica médica, consulta enfermagem, Aferição de PA, Glicemia, Testes rápidos
para HIV e Sífilis, Vacinas de Rotina e Estratégicas, Atendimento de odontologia e outras
profissionais da Atenção especializada, Curativos, Acompanhamento pelos Agentes Comunitários de

Saúde eAgentes de Endemias eDistribuição 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, enfenneiro etécnico

de enfermagem, faz uso de medicamentos injetáveis equando opaciente desenvolve quadros de Média
eAlta Complexidade são transferidas para Unidades de Assistência de maior resolutividade.

Os pacientes são transferidos com auxílio de ambulanchas e ambulâncias e quando são
realizadas transferências consideradas graves, o médico eXou enfemieiro da unidade acompanha o
translado adepender do quadro clínico do paciente.

.

OMunicípio ainda conta com atendimentos de fisioterapia nas Unidades de Saúde, possuem
instalação fisica compatível com aestrutura utilizada na fisioterapia Ortopédica, neurológica, pediátrica
respiratória emotora, além de desenvolve fisioterapia domiciliar aos acamados 2 a3vezes na semana.

Conta também com Serviços especializado do CAPS Tipo I, atende pessoas de todas as faixas
etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais

graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras
situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais erealizar projetos de vida.
Ainda complementa a Assistência Básica com Equipe de Apoio as Unidades de Saúde

composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento que, atuam de maneira integrada às
equipes de saúde da família trazendo como consequência a diminuição do número de
encaminhamentos aoutros serviços emaior satisfação aos usuários. Realiza ações compartilhadas com

as equipes de saúde da familia,visando àampliação da clínica emudança das pr buindo
W,

«

—
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para uma melhor qualidade de vida para as comunidades. Aestrutura física do está fixada na Secretaria

Municipal de_Saúde edispõe de 05 (cinco) profissionais especializados os quais seguem escala mensal
para desenvolverem atividades nas localidades (intinerante).

Dispõe também de uma Central de Abastecimento Farmacêutico —CAF para armazenamento,
controle edistribuição de medicamentos conforme necessidades de cada localidade, as quais seguem
planilha de Consumo Médio Mensal eEstoque para consolidação edispensação de forma controlada e
precisa, 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 e
Cirurgias eletivas através de sistemas Web (Estadual): Sistema Vida, Sistema SISREG, Sistema
Hospital da Mulher, Sistema Policlinica Regional e dispõe ainda de marcação espontânea (sem
sistema) das Clinicas Credenciadas pelo Município, ambos o paciente requere o procedimento às
Unidades de Saúde mais próxima da residência através de requisição SUS, por sua vez as Unidades
encaminham por malote àCentral de Regulação, que autoriza (carimba eassina) eretorna através de
malote as Unidades solicitantes para entrega das mesmas aos pacientes. Mesmo havendo essa logistica,
alguns pacientes preferem buscar oserviço diretamente no setor, os quais também são atendidos.

Como mencionado anteriormente dispomos de marcações de consultas e exames de maior
complexidade através da Policlínica Regional e Clinicas Credenciadas, ambas com proposta de
acelerar odiagnóstico do paciente que anterior àaquisição das mesmas, acontecia tardiamente já que o

A“

pactuado no SUS não supre a real necessidade, desde a quantidade ofertada, até à falta de
especialidades e de procedimentos. Atualmente dispomos de Ol (Irma) Policlínica Regional e 04
(quatro) Clínicas Credenciadas mantidas com recursos próprios do Município que mesmo dispondo
desses equipamentos, omunicípio não dispõe de recurso financeiro suficiente para suprir ademanda
espontânea que existe no município.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, oMunicipio de Cairu/BA éresponsável por
oferecer aos munícipes serviços que compreendem aAtenção Básica, definido como porta de entrada
aos usuários para atendimento inicial tendo como objetivo orientar sobre prevenção de doenças,
solucionar os possíveis casos de agravo e direcionar os mais graves para níveis de atendimento
superiores em complexidade.

Para atender àdemanda da Atenção Básica o Município dispõe da seguinte estrutura:

ar

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

atendimento de Urgência eEmergência, 24 (vinte equatro) horas;

º

l (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS) na Sede do Município, com atendimento de

Urgência eEmergência 24 (vinte equatro) horas eambulatório;

_,_x

=

5(cinco) Postos de Saúde considerados como postos satélites das Unidades de ESF.

º

l (um) Centro de Atenção Psicossocial -CAPS Tipo I;

º

l (um) Centro de Apoio as Unidades de Saúde;

º

l (um) Centro de Apoio aos Cairuenses- CAC, instalado no Município de Valença;

º

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

º

l (um) Central de Regulação Municipal - CRM.

Considerando que aAtenção Básica e' um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e

coletivo, que abrangem apromoção eaproteção da saúde, aprevenção de agravos, odiagnóstico, o
tratamento, areabilitação eamanutenção da saúde. Édesenvolvida por meio do exercício de práticas
gerenciais e sanitárias democráticas eparticipativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a
populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária,
considerando a dinarnicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza
tecnologias de elevada complexidade ebaixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de

A

maior frequência erelevância em seu território.
Omunicípio de Cairu possui ainda aEstratégia de saúde da família como a“porta de entrada”
do cidadão cairuense ao serviço de Saúde municipal, com cobertura de 100% da população através das
06 ESFs distribuidas das seguintes formas: ESF de Boipeba ESF da Sede ESF de Gamboa ESF de
Tinharé.

O Município de Cairu ainda encontra dificuldade na organização dos processos de trabalho,

devido a aspectos como: infraestrutura insuficiente em alguns setores, dificil acesso as ilhas para
acompanhamento das atividades e equipe técnica em número reduzido, principalmente na Assistência
Especializada.

Objetivando a resolução deste problema, buscou-se uma maior participação dos proâssionais

no proces o de planejamento, surgindo diversas propostas para mudanças. O
estimoao ocessode

,
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trabalho, envolvendo os grupos técnicos, teve como objetivos alcançar resultados favoráveis através de
uma atuação integrada eproativa.

Esta estratégia permitiu aampliação da interlocução entre as unidades no sentido de aproximar
aequipe técnica de especialistas de diversas áreas do conhecimento intra einter-municipal, visando o
aprimoramento técnico com compromisso eofortalecimento das parcerias. As perspectivas são no
sentido da efetividade das ações ealcance de melhores resultados.

Nossa Constituição Federal de 1988 revolucionou aquestão da saúde, estendendo o direito à

saúde atodas as pessoas, impondo ao Estado aobrigação de prestar aassistência integral àsaúde.
"ª

Todo oatendimento prestado diretamente pelo Município ou SUS, deve atender satisfatoriamente as
necessidades de cada pessoa. Entendendo que a continuidade dos serviços de saúde é de extrema

importância para apopulação eos mesmos não podem ter sua prestação interrompida implicando em
descontinuidade das ações de saúde assim como prejuízo à assistência a saúde da população
favorecendo o surgimento de doenças e Ocomprometimento dos recursos financeiros oriundos do
SUS, o que atoma essencial para esse Município.

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

A

Diante do exposto é imprescindível a continuidade dos serviços que o Municipio tem a
necessidade de fornecer, pois são Programas Nacionais de saúde eprevê asaúde integral do indivíduo,

, porém oMunicípio visualiza aextrema necessidade em adquirir profissionais para atender nas
especialidades, como: Fonoaudiologia, Fisioterapia, Farmacêutico e Serviços de enfermagem, com
intuito de absorver essa demanda no município que hoje está reprimida por falta dos mesmos na rede
de assistência epor não dispor de vagas de acordo com aPactuação Programada Integrada-PPI, já que
a Rede da assistência é composta além de profissionais médicos, também é formada por outros
profissionais especializados em diferentes áreas para manutenção de serviços primordiais a Saúde
Humana, os quais ocupam funções e suas respectivas pasta de suma importância para um bom
andamento da assistência como u m todo.

O Credenciamento de profissionais de Saúde viabilizará a população, acompanhamento,
tratamento eatendimento emergencial, mantendo aqualidade nos serviços de saúde pública, de acordo
com a Lei nº 8080 de l9 de setembro de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano,

devendooEstadoproverascondiçõesindispensáveis aoseuplenoexercício.

É
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Odever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação eexecução de politicas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal eigualitário às ações eaos serviços para
a sua promoção, proteção erecuperação.

Os serviços aserem contratados enquadram-se na categoria de bens eserviços comuns, de que
trata aLeí nº 10.520/2002 eo Decreto nº 5450/2005, por possuírem padrões de desempenho e
características gerais eespecíficas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio
da modalidade inexigibilidade.

”“

O quantitativo de pessoal que se faz necessário contratar foi definido tendo em conta as
necessidades verificadas nos órgãos da secretaria de saúde: Unidades Básicas de Saúde, Programa de
Saúde da Familia representando o mínimo necessário ao seu regular funcionamento, sem os quais
seguramente haverá sérios comprometimentos na prestação dos serviços de saúde anossa coletividade.

Portanto solicitamos autorização para abertura de processo para Credenciamento de pessoas
jurídicas para prestação de serviços de enfemiagem e assistência especializada para atender as
necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinhare, Municipio de Cairu —Bahia.
Em anexo segue planilha das necessidades de profissionais, local de atuação e carga horária
desejada para suprir necessidades atuais na Rede de Assistência SUS em nosso Município.
A

Sem mais no momento, crédula de contar com aatenção edesempenho, confesso-me grata pelo
provável atendimento da solicitação, renovando votos de elevada estima edistinta consideração.
Atenciosamente,

-

'

Jeanine Fonseca
Subsecretária de Saúde

*
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Cairu, 20 de janeiro de 2022.
A o Senhor

Adriano Vieira Souza

Diretor Geral de Contabilidade

.

Prezado;

.

Considerando anecessidade de promover Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação
de serviços de enfermagem eassistência especializada para atender as necessidades das Unidades de

f»

Saúde do Arquipélago de Tinharé, Municipio de Cairu —Bahia no valor de R$ 281.366,40 (duzentos
e oitenta e um reais, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). Solicito desse
departamento, que informe quanto à existência de recursos orçamentários capazes de atender à
respectiva despesa.

'

Atenciosamente;

Ianne Fonseca

'

Subsecretária Municipal de Saúde

»

Preço Sonto Antonio, sn, Centro —Telfcx (75) 3653-2027, E-mOII: SGUde.CClIYU©hOImOILCOm
CEP: 45.420—OO0 CcJIrU —B a h í a .
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TERMO DE REFERENCIA

1.

' Io

_

DO OBJETO

Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de enfennagem e

assistência especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de
Tinharé, Município de Cairu -Bahia.
' 2.

'
>":

'

DA NECESSIDADE

º

Assegurar ao cidadão os Serviços Públicos de Saúde estabelecidos como garantias

'

constitucionais na promoção, prevenção erecuperação da saúde, seja no seu aspecto individual da

integralidade da assistência bem como osocial garantido pelo conceito da universalidade do
acesso aos serviços públicos de saúde.
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Possibilitar amanutenção da rede fisica de assistência àsaúde;

'

o

Garantir aexecução dos diversos serviços pertinentes aos programas de saúde tanto

na prevenção epromoção da saúde, bem como através de serviços de diagnose econsultas e
outros procedimentos terapêuticos para promover arecuperação da saúde do indivíduo.
3.

DA JUSTIFICATIVA

Omunicípio de Cairu, Estado da Bahia, está localizado na microrregião de Valença, da
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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 433kmº, situado no litoral do Baixo Sul Baiano. Eum arquipélago formado
por 26 ilhas, sendo as três maiores habitadas: Cairu, Tinharé eBoipeba.
Limita-se ao norte com omunicípio de Valença, ao sul com omunicípio de Nilo Peçanha, a
oeste com omunicipio de Taperoá ealeste com oOceano Atlântico.
Distritos e Povoados:

l. Ilha de Cairu: Sede —Cairu Povoado —
Torrinhas, Tapuias.

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

.

Monte Alegre, Moreré.

3. Ilha de Tinharé: Distrito de Morro de São ul , aleão, Gamboa do Morro. Povoados—

Zimbo, Garapuá, Canavieiras.
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Éuma região localizada entre adesembocadura do Rio de Partes (ao sul) eocanal de

Taperoá (ao Norte). Ecortado por vários rios ecanais, entre eles: Canal de Tinharé, Rio Taengo
.

ou Garapuá, Rio do Inferno, Rio de Catu, Rio de Zinco, Rio Itapitanga.
O acesso aos municipios vizinhos é feito por rodovias asfaltadas e rios. A partir de

Salvador, oacesso pode ser feito tomando-se estradas federais (BR 234 eBR 101), eem seguida a

estrada estadual (Ba 452) até Valença edaí ate' Taperoá, Nilo Peçanha efinalmente Cairu ou
saindo de Salvador através do Ferry Boat ate' oterminal de Bom Despacho, seguindo até Nazaré e
posteriormente ate' Valença.

Otransporte urbano éfeito basicamente através de barcos ou lanchas. Nas ilhas não é
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permitido àentrada de veículos particulares, com exceção da ilha de Cairu. Os únicos veículos que
circulam pelas ilhas são para obem público, que fazem oserviço de coleta de lixo (tratores).
Aestrutura assistencial existente atualmente oferece aos munícipes, os serviços básicos de

saúde (consulta de clínica médica, consulta enfermagem, Aferição de PA, Glicerina, Testes
rápidos para HIV eSífilis, Vacinas de Rotina eEstratégicas, Atendimento de odontologia eoutras

profissionais da Atenção especializada, Curativos, Acompanhamento pelos Agentes Comunitários
de Saúde eAgentes de Endemias eDistribuição de Medicamentos Básicos.

Dispõe também de Serviços de Urgência eEmergência que disponibiliza leito de
observação 24hs para quadros de saúde considerados leves, com Inonitoramento de Itrédico,
enfermeiro etécnico de enfermagem, faz uso de medicamentos injetáveis equando opaciente

desenvolve quadros de Média eAlta Complexidade são transferidas para Unidades de Assistência
de maior resolutividade.

A"

&

Os pacientes são transferidos com auxilio de ambulanchas eambulâncias equando são
realizadas transferências consideradas graves, omédico eIou enfemreiro da unidade acompanha o
translado adepender do quadro clinico do paciente.

OMunicipio ainda conta com atendimentos de fisioterapia nas Unidades de Saúde,

possuem instalação fisica compativel com aestrutura utilizada na fisioterapia Ortopédica,

neurológica, pediátrica respiratória emotora, além de desenvolve fisioterapia domiciliar aos
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acamados 2 a 3 vezes na semana.

Conta também com Serviços especializado do CAPS Tipo l, atende pessoas de todas as

faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de
transtornos mentais graves epersistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias

psicoativas, eoutras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais erealizar

projetos de vida.
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Ainda complementa aAssistência Básica com Equipe de Apoio as Unidades de Saúde

composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento que, atuam de maneira integrada
às equipes de saúde da família trazendo como consequência adiminuição do número de
encaminhamentos aoutros serviços emaior satisfação aos usuários. Realiza ações compartilhadas

com as equipes de saúde da familia, visando àampliação da clinica emudança das práticas,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida para as comunidades. Aestrutura fisica do está
fixada na Secretaria Municipal de Saúde edispõe de 05 (cinco) profissionais especializados os

quais seguem escala mensal para desenvolverem atividades nas localidades (intinerante).
Dispõe também de uma Central de Abastecimento Farmacêutico —CAF para
armazenamento, controle e distribuição de medicamentos conforme necessidades de cada
localidade, as quais seguem planilha de Consumo Médio Mensal eEstoque para consolidação e

dispensação 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 e

Cirurgias eletivas através de sistemas Web (Estadual): Sistema Vida, Sistema SISREG, Sistema
Hospital da Mulher, Sistema Policlímca Regional edispõe ainda de marcação espontânea (sem
sistema) das Clinicas Credenciadas pelo Municipio, ambos opaciente requere oprocedimento às
Unidades de Saúde mais próxima da residência através de requisição SUS, por sua vez as

Unidades encaminham por malote àCentral de Regulação, que autoriza (carimba eassina) e
retoma através de malote as Unidades solicitantes para entrega das mesmas aos pacientes. Mesmo

havendo essa logística, alguns pacientes preferem buscar oserviço diretamente no setor, os quais
A

também são atendidos.

Como mencionado anteriormente dispomos de marcações de consultas eexames de maior

complexidade através da Policlímca Regional eClínicas Credenciadas, ambas com proposta de
acelerar odiagnóstico do paciente que anterior àaquisição das mesmas, acontecia tardiamente já

que opactuado no SUS não supre areal necessidade, desde aquantidade ofertada, até àfalta de
especialidades ede procedimentos. Atualmente dispomos de 01 (uma) Policlímca Regional e04
(quatro) Clínicas Credenciadas mantidas com recursos próprios do Município que mesmo

dispondo desses equipamentos, omunicípio não dispõe de recurso financeiro suficiente para suprir
ademanda espontânea que existe no município.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, oMunicípio de Cairu/BA éresponsável

por oferecer aos munícipes serviços que compreendem aAtenção Básica, definido como porta de
entrada aos usuários para atendimento inicial tendo como objetivo orientar sobre prevenção de
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doenças, solucionar os possíveis casos de agravo e direcionar os mais graves para níveis de
atendimento superiores em complexidade.

Para atender àdemanda da Atenção Básica oMunicípio dispõe da seguinte estrutura:

'

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

atendimento de Urgência eEmergência, 24 (vinte equatro) horas;

o
l (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS) na Sede do Municipio, com atendimento
de Urgência eEmergência 24 (vinte equatro) horas eambulatório;

'A

o

5(cinco) Postos de Saúde considerados como postos satélites das Unidades de ESF.

º
o

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

o

l (um) Centro de Apoio aos Cairuenses- CAC, instalado no Município de Valença;

o
o

l (um) Centro de Abastecimento Famiacêuticc- CAF; e,
1(um) Central de Regulação Municipal - CRM.

Considerando que aAtenção Básica éum conjunto de ações de saúde, no âmbito individual
ecoletivo, que abrangem apromoção eaproteção da saúde, aprevenção de agravos, o

diagnóstico, otratamento, areabilitação eamanutenção da saúde. Édesenvolvida por meio do
exercicio de práticas gerenciais esanitárias democráticas eparticipativas, sob forma de trabalho
em equipe, dirigidas apopulações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a

responsabilidade sanitária, considerando adinamicidade existente no território em que vivem
essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade ebaixa densidade, que devem
resolver os problemas de saúde de maior frequência erelevância em seu território.

A

Omunicípioide Cairu possui ainda aEstratégia de saúde da família como a“porta de
entrada” do cidadão cairuense ao serviço de Saúde municipal, com cobertura de 100% da

população através das OGESFS distribuídas das seguintes formas: ESF de Boipeba ESF da Sede
ESF de Gamboa ESF de Tinharé.

A

OMunicípio de Cairu ainda encontra dificuldade na organização dos processos de trabalho,
devido aaspectos corno: infraestrutura insuficiente em alguns setores, difícil acesso as ilhas para

acompanhamento das atividades eequipe técnica em número reduzido, principalmente na
Assistência Especializada.

Objetivando aresolução deste problema, buscou-se uma maior participação dos
profissionais no processo de planejamento, surgindo diversas propostas para mudanças. O
estimulo ao processo de trabalho, envolvendo os grupos técnicos, teve c objetivos alcançar

resultados favoráveis através de Luna atuação integrada eproati
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Esta estratégia permitiu a ampliação da interlocução entre as unidades no sentido de

aproximar aequipe tecnica de especialistas de diversas áreas do conhecimento intra eintermunicipal, Visando oaprimoramento técnico com compromisso eofortalecimento das parcerias.
As perspectivas são no sentido da efetividade das ações ealcance de melhores resultados.
Nossa Constituição Federal de 1988 revolucionou aquestão da saúde, estendendo odireito

àsaúde atodas as pessoas, impondo ao Estado aobrigação de prestar aassistência integral à
saúde. Todo o atendimento prestado diretamente pelo Municipio ou SUS, deve atender
satisfatoriamente as necessidades de cada pessoa. Entendendo que acontinuidade dos serviços de
saúde éde extrema importância para apopulação eos mesmos não podem ter sua prestação

interrompida implicando em descontinuidade das ações de saúde assim como prejuízo à
assistência asaúde da população favorecendo osurgimento de doenças eocomprometimento dos
'A'

recursos financeiros oriundos do SUS, oque atorna essencial para esse Município.

Omunicípio não dispõe de Unidade Hospitalar, as demandas são encaminhadas aos

hospitais dos municípios confonne pactuação, porém todos acompanhados pelas Unidades de
Referência em cada localidade do Município.

Diante do exposto éimprescindível acontinuidade dos serviços que oMunicipio tem a
necessidade de fornecer, pois são Programas Nacionais de saúde eprevê asaúde integral do

individuo, porém oMirnicípio visualiza aextrema necessidade em adquirir profissionais para
atender nas especialidades, como: Fonoaudioloia Odontoloia Fisioteraia eServios de
enfermaein, com intuito de absorver essa demanda no município que hoje está reprimida por falta
dos mesmos na rede de assistência epor não dispor de vagas de acordo com aPactuação

Programada Integrada-PPI, já que aRede da assistência écomposta além de profissionais médicos,
A

também e' formada poroutros profissionais especializados em diferentes áreas para manutenção de

serviços primordiais aSaúde Humana, os quais ocupam funções esuas respectivas pasta de suma
importância para um bom andamento da assistência como um todo.
OCredenciamento de profissionais de Saúde viabilizará apopulação, acompanhamento,

tratamento eatendimento emergencial, mantendo aqualidade nos serviços de saúde pública, de
acordo com aLei nº 8080 de 19 de setembro de 1990, asaúde éum direito fundamental do ser
humano, devendo oEstado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercicio.
Odever do Estado de garantir asaúde consiste na formulação eexecução de políticas
econômicas esociais que visem àredução de riscos de doenças ede outros agravos eno

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal eigualitário às ações eaos serviços
para asua promoção, proteção erecuperação.

Oquantitativo de pessoal que se faz necessário contratar foi definido tendo em conta as

neces idades verif cadas nos órgãos da secretaria de saúd: nidadesBásicas de Saúde, Programa
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de Saúde da Família representando o mínimo necessário ao seu regular funcionamento, sem os

quais seguramente haverá sérios comprometimentos na prestação dos Serviços de saúde anossa
coletividade.

4.

DOS O B J E T I V O S

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

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

—« Respeitar os direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e
igualitário;

"“'I Manter aqualidade na prestação dos serviços;
5.

DA BASE L E G A L

De acordo com Lei Federal nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para apromoção, proteção

erecuperação da saúde, aorganização eofuncionamento dos serviços correspondentes, nos
termos do Art. 2º e 7º onde versam:

Art. 2ª - A saúde e' um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
>

pleno ertercício.

A

Art. 7º As ações eserviços públicos de saúde eos serviços

privados contratados ou conveniados que integram oSistema
Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as

diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos
os níveis de assistência;

ll -integralidade de cirsistêncía, entendida como um conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema;

Para odesenvolvimento de tal processo que assegure alegalidade valemo-nos Lei nº

8.666/93 que regulamenta otambém artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitação e
contratos da Administração Pública e, aLei Complementar nº 123/06 que estabelece as normas

'

'

li
DFI fãn : fav
*“ “—”

*:; .E. l

gerais relativas ao tratamento diferenciado aser dispensado amicroempresas de pequeno porte
nos âmbitos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal edos Municípios.

6.

DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1

—DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA

HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS):Em Anexo.
7.

DEFINIÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aexecução dos serviços objetos deste termo de referência, serão considerados as
f“

seguintes definições:

a.

Prestação de serviços especializados na área de Promoção da Saúde eprevenção de

riscos edoenças ereabilitação, pemiitindo um completo bein estar físico, psíquico esocial à
população de Cairu.

b.

Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam qualificação

técnica compatível com as atividades que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da
contratada, que deve orientá-los quanto às suas obrigações eafazeres.

c.

Descrição das ações aserem desenvolvidas por categoria profissional:

7.1. ATENDIMENTO AS URGENCIAS EEMERGÉNCIAS:
f

.

x

7.1.1Enfermeiro:

I- Supervisionar eavaliar as ações de enfermagem da equipe de saúde;
II- Realizar atendimento de enfermagem de urgências eemergências.

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

IV- Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica apacientes graves e

com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados ecapacidade de tomar
decisões imediatas;

V- Realizar partos sem distócia;

VI- Participar nos programas de treinamento eaprimoramento de pessoal de saúde em

urgências, particularmente nos programas de educação co
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VII- Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes àsua profissão;
VIII- subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as

necessidades de educação continuada da equipe;
>
IX- Obedecer aLei do Exercicio Profissional eoCódigo de Ética de Enfermagem;
'
X- Conhecer equipamentos erealizar manobras de extração manual de vítimas. XIRealizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade profissional.
7.2. CLÍNICA ESPECIALIZADA:
7.2.1Fisioterapeuta:

I- Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de

A

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

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

aspectos fisicos eda comunicação, como consciência ecuidados com ocorpo, postura, saúde

auditiva evocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruido, com vistas ao autocuidado;
III- Realizar ações para aprevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos
individuos;

.

IV- Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações,

atendimento, acompanhamento, de acordo com anecessidade dos usuários eacapacidade
instalada das ESF;

&

V- Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos;

VI- Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes, como escolas,

creches, pastorais, entre outros;

VII- Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações eacompanhamentos;
VIII- Capacitar, orientar edar suporte às ações dos ACS;

IX- Realizar, em conjunto com as ESF, discussões econdutas terapêuticas conjuntas e

complementares;

X- Desenvolver projetos eações intersetoriais, para ainclusão eamelhoria da qualidade de

vida das pessoas com deficiência;

XI- Orientar einformar as pessoas com deficiência, cuidadores eACS sobre manuseio,

posicionamento, atividades de vida diária, recursos etecnologias de atenção para odesempenho
funcional frente às caracteristicas especificas de cada indivíduo; Ç
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XIII- Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade - RBC que

pressuponham valorização do potencial da comunidade, concebendo todas as pessoas como
agentes do processo de reabilitação einclusão;

IX- Acolher, apoiar eorientar as familias, principalmente no momento do diagnóstico, para
omanejo das situações oriundas da deficiência de um de seus componentes;

X- Acompanhar ouso de equipamentos auxiliares eencaminhamentos quando necessário;
XI- Realizar encaminhamento eacompanhamento das indicações econcessões de órteses,

próteses eatendimentos específicos realizados por outro nivel de atenção àsaúde;
XII- Realizar ações que facilitem ainclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas com
deficiência.

XIII- Desenvolver ações individuais e coletivas relativas às Práticas Integrativas e
A“

Complementares;

XIV- Veicular informações que visem àprevenção, àminimização dos riscos eàproteção

àvulnerabilidade, buscando aprodução do autocuidado;

XV- Incentivar acriação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o

sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio das ações individuais ecoletivas
referentes às Práticas Integrativas eComplementares;

XVI- Proporcionar Educação Permanente em Práticas Integrativas eComplementares,

juntamente com as ESF, sob aforma da co-participação, acompanhamento supervisionado,
discussão de caso edemais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de
Educação Permanente;

XVII- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre oconjunto de prioridades locais

'A'

. em saúde que incluam os diversos setores da administração pública;

XVIII- Contribuir para aampliação eavalorização da utilização dos espaços públicos de

convivência como proposta de inclusão social ecombate àviolência;

XIX- Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o

desenvolvimento do trabalho educativo em Práticas Integrativas eComplementares, em conjunto
com as ESF;

XX- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde -ACS,'para
atuarem como facilitadores/monitores no processo de divulgação eeducação em saúde referente às
Práticas Integrativas eComplementares;

XXI- Promover ações ligadas às Práticas Integrativas eComplementares junto aos demais

equipamentos públicos presentes no território -escolas, creches etc;

XXII- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade profissional.

,

XXII - Desenvolver atividades fisicas epráticas c àcomunidade;

'
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XXIV- Veicular informações que visam àprevenção, aminimização dos risco_s eà
proteção àvulnerabilidade, buscando aprodução do autocuidado;
XXV- Incentivar acriação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o

sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio da atividade fisica regular, do esporte
elazer, das práticas corporais;

XXVI- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Fisica/Práticas Corporais,
nutrição esaúde juntamente com as ESF, sob afomia de co-participação, acompanhamento

supervisionado, discussão de caso edemais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de

umprocesso
de
Educação
Per
m
anent
e
;
!
XXVII- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre oconjunto de prioridades locais

A""

em saúde que incluam os diversos setores da administração pública;

« XXVIII- Contribuir para aampliação eavalorização da utilização dos espaços públicos de

convivência como proposta de inclusão social ecombate àviolência;

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

)OO(- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde —
ACS, para

atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Fisicas/Práticas
Corporais;

XXXI- Supervisionar, de forma compartilhada eparticipativa, as atividades desenvolvidas

pelas ESF na comunidade;

XXXII- Promover ações ligadas àAtividade Física/Práticas Corporais junto aos demais

a

equipamentos públicos presentes no território -escolas, creches etc;

XXXIII- Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF ea

população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes eaampliação das áreas
disponiveis para as práticas corporais;

XPDÇIV- Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Praticas

Corporais esua importância para asaúde da população.
7.2.20dontológo:

'

_

'

I. Realizar exame clinico com afinalidade de conhecer arealidade epidemiológica de saúde
bucal da comunidade.

II. Realizar os procedimentos clinicos.

>

III. Assegurar aintegralidade do tratamento especializado no âmbito da atenção básica para

apopulação adscrita.

-

=

ao
cansa;
IV. Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a

outros niveis de especialização, assegurando oseu retomo eacompanhamento, inclusive para fins

de complementação do tratamento.

l

V. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências.

_

VI. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais.

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

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

IX. Executar as ações de assistência integral, aliando aatuação clinica àde saúde coletiva,
assistindo as familias, individuos ou grupos específicos, de acordo com plano de prioridades
locais.

A“

X. Coordenar ações coletivas voltadas para àpromoção eprevenção em saúde bucal. XI.
Programar esupervisionar ofornecimento de insumos para as ações coletivas.

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

XIV. Registrar na Ficha D—Saúde Bucal, do Sistema de Infomiação da Atenção Básica —
Siab —todos os procedimentos realizados.
7.2.3 Fonoaudiólogo:

II. Realizar os procedimentos clinicos.

III. Assegurar aintegralidade do tratamento especializado no âmbito da atenção básica para
'A

apopulação adscrita.

IV. Encaminhar eorientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a

outros niveis de especialização, assegurando oseu retomo eacompanhamento, inclusive para fins
de complementação do tratamento.
V. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências.

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

IX. Executar as ações de assistência integral, aliando aatuação clinica àde saúde coletiva,

assistindo as famílias, individuos ou grupos especificos, de acordo com plano de prioridades
locais.

.

X. Coordenar ações coletivas voltadas para àpromoção eprevenção

XI. Programar esupervisionar ofornecimento de insumos para as ações coletivas.

s. CONDIÇÓESDEPRESTAÇÃOnoSERVIÇO

«

'

K

v»

. “

_
9.

€,? 322

DO PAGAMENTO

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

10.

VIGÉNCIA n o CONTRATO

OTermo de Contratoterá por vigência oprazo de (um) ano. Devendo ter seu inicio apartir
da data de sua assinatura nas condições etermos estabelecidos no art. 57, parágrafo 4da Lei nº
8.666/93.

'“

11.

'

Aexecução do Contrato será avaliada pelo CREDENCIANTE, mediante procedimentos

'

DA FISCALIZAÇÃO EEXECUÇÃO no CONTRATO

de supervisão direta ou indireta local, os quais observarão ocumprimento das cláusulas e
condições ora estabelecidas, ede quaisquer outros dados necessários ao controle eavaliação dos
serviços prestados.

12.

DAS PENALIDADES DA CONTRATADA

- —; Ceder espaço fisico onde se encontram instalados equipamentos emobiliário especificos
para realização dos serviços contratados;

—. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução das obrigações

contratuais, inclusive com ofornecimento de todos os materiais de consumo esegurança para o
bom desenvolvimento dos trabalhos;

, —. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal fim;

—. Promover oacompanhamento eafiscalização 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 àcontratada as penalidades cabíveis na forma da Lei.
13.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANT

_Cumprir carga horária prevista em contrato

_Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme grama de Saúde

>

'

'

“

'

ÚQÚGªo
.
,,,, v

o;

_Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações eEventos
_Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quando necessário
_Atender de forma organizada eHumanizada
14.

DAS SANÇÓES

14.1. Os prestadores de serviços estarão sujeitos às penalidades previstas nos artigos 86 e
87 da Lei 8666/93, bem como às previstas nas demais legislações aplicáveis, como Portarias e
resoluções expedidas pelo Ministério da Saúde ou Ministério do Desenvolvimento Social e
Manuais especificos eaplicáveis ao objeto do contrato ou ajuste, garantindo sempre odireito de
defesa prévia eao contraditório em processo administrativo.

A

14.2. Os casos de descumprimento do exercicio da profissão serão analisados pelo fiscal do

.

contrato que deverá encaminhar ao gestor do contrato os pedidos para adoção das medidas
cabíveis;

'

14.3. Na hipótese de apenaniento com multa, ovalor 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.

15.

.

a“

_

CONDICOES GERAIS DO CREDENCIAMENTO

Acontratada, para efeito de atendimento ao objeto deste termo de referencia, deverá

apresentar documentos que comprovem asua capacidade técnica para prestação dos referidos
serviços.

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Alvará de funcionamento ecomprovante de regularidade em relação aos recolhimentos

do ISS;

c) No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, acompanhado de todas as alterações, se houver;

d) No caso de sociedade por ações, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, acompanhado de todas as alterações, se houver, bem como documentos
de eleição de seus administradores;

e) No caso de sociedade simples, ato constitutivo ou contrato social acompanhado da
diretoria em exercicio, ecertidão expedida por órgão de Registro úblico comprovando inscrição

do ato consti utivo;

.

f

_

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

g) Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fim de comprovar aregularidade da empresa em relação às contribuições previdenciárias eàs
contribuições devidas, por lei, aterceiros, incluindo as inscrições em Divida Ativa do INSS;
h) Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN) epela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), afim de

comprovar aregularidade da empresa em relação aos tributos federais administrados pela RFB eà
Divida Ativa da União administrada pela PGFN;

i) Laudo de Vigilância Sanitária, Alvará de Localização eAlvará de Saúde, fornecidos pela

A“-

Prefeitura (no caso de consultório de Fisioterapia);

j) Documentos que comprovem acapacitação profissional de todos os profissionais .

envolvidos com arealização dos serviços aque se refere ocredenciamento, conforme listagem
exigida para pessoas físicas.

Aempresa contratada deverá apresentar documentos de comprovação do registro dos

profissionais nos respectivos conselhos quando da solicitação da prestação dos referidos serviços.
a-

Garantir maior eficiência equalidade na assistência àsaúde da população por parte

das unidades de saúde da família, assim como sua gestão;

b-

_

Promover niveis satisfatórios de qualidade edisponibilidade de serviços em saúde

para dar suporte às atividades erotinas inerentes ao programa de saúde da família eurgência e
'“

emergência;
'
c- Facilitar areferência eacontra-referência, integrando os processos de regulação e
agendamento;

d-

Melhorar oatendimento aos cidadãos-usuários do SUS;

«

e-

Aumentar acapacidade de detecção precoce dos problemas de saúde da população

atendida nas unidades de saúde do município;

“

f-

Aumentar aprodutividade;

g-

Otimizar ouso dos recursos humanos, materiais efinanceiros. _

16.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

Jeanine Fonseca

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

,

»
&

'
.

Qâêorm

Função: Secretária de Saúde.

.

*

'&

E-mail: saudecairuhotmail.com
Tel-fax.: (75) 3653-2027

e

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Adriana Assunção

Função: Recursos Humanos.
E-mail: saude.cairuãhhotmail.com

Tel-fax.: (75) 3653-2027

|

“

,

.

_

GGÚQ?p
*: »,. __;

OBRIGACOES 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 aremuneração pelo atendimento ao paciente por
qualquer outra fonte de pagamento que não oSUS.
—Acolher os usuários de acordo com os princípios da Humanização do SUS.

—Respeitar os direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e
igualitário;

—Manter aqualidade na prestação dos serviços;

A

—Respeitar adecisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal; —Garantir o
sigilo dos dados einfomiações relativas aos usuários;
—Esclarecer os direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos;

—Manter controle de riscos da atividade eseguro 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 ecatástrofes;

—Permitir que seus dados profissionais (pessoa fisica ou juridica) estejam devidamente

cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da
Saúde, assim como oda Assistência Social permitindo, inclusive, alterações nos casos de excesso
_

de carga horária em outros locais;

—Preencher os formulários apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde ede
Assistência Social com as informações completas acerca dos serviços prestados eprocedimentos
realizados para fins de faturamento eestatisticas;

—Realizar todos os atendimentos possiveis de sua área, não sendo permitida alimitação do

atendimento por qualquer cláusula contratual ou outra alegação;

Prestação de serviços especializados na área de Promoção da saúde eprevenção de riscos e

doenças ereabilitação, permitindo um completo bem estar fisico, psíquico esocial àpopulação de
Cairu.

Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam qualificação técnica

coriipativel com as atividades que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da

contratada, que deve orienta-los quanto às suas obri azeres.
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ESTADO
DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

' ,' êÇí
' ,_ f”

SECRETARIA DA FAZENDA
' DRETORIA
GERAL DE CONTABILEADE g ; ,,

_

w e

'"

&

Disponibilidade de Dotação Orçamentaria

u ,

'

Cairu/Bahia, 20 de janeiro de 2022.

' A o Setor Solicitante

" “

.

Senhora
J e a n i n e C o s t a Fonseca

Subsecretaria de Saúde

«

_ ASSUNTO: CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em atenção ao pedido de verificação de disponibilidade de dotação orçamentária para realização
de credenciamento de Pessoas Juridicas para prestação de serviços de médicos, plantonista e
assistência especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de
Tinharé, Municipio de Cairu-Ba, informamos que há indicação do recurso para cobertura das
despesas, que no que couber, correrão por conta recursos orçamentários, constantes de
dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes dotações
orçamentárias:

a

Gestora

_' ,12/01
'

*

“ -

'

v15001002/1600000O/1621
0000

>

'

,

'

.

Projeto/Atividade

Prorama de Trabalho

2.006/1.0037/2.067

ElNatureza
emento deda Despesa
Desesa /
33.90.39.00.00
33.9034.00.00

Atenciosamente,

ADRIANO

RA OUZA

Diretor Gera de Con abilidade

. .Praça Marechal Deodoro, 03 —
Centro —
Tel:75) 3653-2151/212 /Fax: (75) 3653-2145
'

Cairu/Ba, Cep: 45420-000

“'"

am"

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA IVIUNICIPAL DE CAIRU

GABINETE oo PREFEITO
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_AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

OPrefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, Hildécio Antônio Meireles Filho, no
uso de suas atribuições eatendendo aos requisitos legais da Lei Federai nº 8666/93,
AUTORIZA a abertura de Processo Administrativo, visando o credenciamento de

,a»

pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para prestação de
serviços de enfermagem eassistência especializada para atender as necessidades das
unidades de saúde do Arouipéiago de Tinharé, Municipio de Cairu, Estado da Bahia,
ouvindo-se a Assessoria Juridica deste Município.

Cairu (BA), 20 de janeiro de 2022.

A
'

_WI,,
HILDÉCIO r p a ? ' LES FILHO
Prefei = & .

ESTADO
DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU_
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO '
SUPERVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITAÇÓES

," a..
JW?

93

.=;(,
”“' “' J

%

TERMO DE ABERTURA EAUTUAÇÃO DE PROCESSO ADIVHNISTRATIVO

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil evinte edois (2022) eu, Robson Vicente
Silva dos Santos, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto

'N

Municipal nº 502/2021 de 02 de março de 2021, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 2l de
junho de 1993 esuas alterações, abri oProcesso Administrativo Nº 061/2022, visando o

credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, devid das,

de _serviços de, enfermagem. ,eassistê.ncia ,especi.,.
alizada para. ' tlªãªªfmªàfª
unidades de saude.do Arqui
de Tmhare, Muni
. pelago
. «
. cipio de Cairu, E
,'=,' —" r f

documentos, rubnquei suaspáginas easnumerei.

'“ ª "

.

Cairu -Bahia, 20 dejaneiro de 2022. .— A
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Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —Tel: (75) 3653-2151
CAIRU/BA, CEP: 45420-000
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ESTADO
DA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU_

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

GO,-gta ;,

SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITAÇOES

Uº1

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

A

ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL

Encaminhamos àAssessoria Jurídica para manifestar sobrªeifefií ªªàegial_dade dªIª so

Administrativo nº 061/2022 opinando pela modalidade aser

pessoas
j
u
rí
d
i
c
as
de
di
r
ei
t
o
pri
v
ado,
devi
d
ament
e
habi
l
i
t
a
das,
enfermagem eassistência especializada para atender as necessidades
.

. , . .

.

.

Éàqªª-ª- àªiªªri=ªª («,-;.»

ArNaquioportunidade,
pélagode Tinharsolicitamos
e,Municíaipinodadeproceder
Cairu,EstaanaladodaisBahie daa.minutaçjgfseiis anexas.,»
=;.;
. "
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apensado, conforme exigido pelo Art. 38, êúnico, da Lei Federal n

«

posteriores.
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Cairu -Bahia, 20 dejaneiro de 2022. . ,“
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Estado
da Bahia
PREFEITURA MUNICIPA

&

CNPJ Nº 14.235.907,fDCI01-44

OJ &

nP
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LDE CAIRU

U '”
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=x“

EDITAL Nº xxx/xxxx - CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº Ioor/xxxx

, I.

REGENCIA LEGAL:

|Caput do art. 25 da LEI FEDERAL Nº sees/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1,993, ESUAS ALTERAçõES, LEI FEDERAL 8.080,
jDE 19 DE SETEMBRO DE 1990, EDEMAIS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE EPRINCÍPIOS GERAIS DA
|ADMINISTRACAO PUBLICA EDEMAIS LECISLAçOES APLICAVEIS
II.
a

III.

ORGOSINTERESSADOS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MODALIDADE:

,»

IV.

, v.

I

061/2022, DATADO DE 2070112022

CRITERIO DE JULGAMENTO:

'

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

:

(

I VI.

__

PROCESSO ADMINISJERATIVO Nº

CREDENCIAMENTO Nº >oo</>ooo<

“_:

ªªfâªk

_ “_ ;(

, ,; "«:,-x

'

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADOJIEIIIDAMEITTE I-WBYLITADAS,

; PAPA PRESTAÇAO DE sERvIços DE ENFERMAGEM ,E ASSISTENCIA ESPECIAQIZADA PARA ,ATENDER AS
g NECESSIDADES DAs UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPELAGO DE TINHARE, MURICIPIO-("DE
& BAHIA.

; VII.

I

“?a,

ESTADO DA

“a "»

"*

LOCAL EDATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELAJTIVOPS APARIUTA íO.
Í?“

IDATA DE INÍCIO DE ENTREGA: >o< DE >oooo< DE >c-OcO<. DATA FINAL DE EIWREGA: DE>oOO< DE >OOO<.

;HORARIO: ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DECAIRU APLiCÁVEIífà-SEÇRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO;

:LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: NA SALA DA, COMISSÃO DE ALICÍTAÇÃO SITUADA No COMPLEXO
ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL DQDORO, Nº 03, CENTRO. (SETOR DE

:LICITAÇÓES).

,.»;-

iANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO: EM ATÉ CINCO DIASÚTEIS APÓS ORECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.
IDIVULGAÇÃO Dos CREDENCIADOS: NO DIARIOOPICEAL Do MUNICIPIO DE CAIRU/BA, ATÉ OQUINTO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE AO MÉS EM QUE HOUVE HOMOLOGACÃODE
CREDENCIADOS.
I
"I"-II ;,
—
f "SÉ
[VIII. DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

, ». »

I UNIDADE

t".

GESTORA

'”

É

ª

ª

,

12/01

.

"

' PRºªETº ““VIDA”

Pãâãªfâººª

'

150010542/.IÉ010o00zI,I_I521o000

j
j

"

'

'. _

33.9o.39.0o.00

33|90.34_00_00

x- PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
'

tz ÇDOZDMESES” ª_-._

NATUREZA DA DESPESA

2.006] 1.0037/ 2.057

IIX. PRAZO DE ExECU 1ONISENQA “ sz
I

ELEMENTO DE DEsPEsA/

(“_.

NÃO sE APLICA.

'

jXI. LOCAL, HORARIO EMEIOªDE COMUNICAÇAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDI'I'AL:

%
AS INFORMAÇOES EESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A0 PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO
;SERÃOPRESTADOSRELA COMISSAO DE LICITAÇÃO, DIARIAMENTE, DAS OSHOOMIN AS IZHOOMIN EDAS 13HO0MIN AS
IGHOOMIN, NO ENDEREÇO ACIMA.

.

O EDITAL PODERÁ SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PELO SITE

! https:ivww.ca'iru.ba.ov,brSiteDiarincíal.
IACOMUNICAÇÃO SE DARÁ POR E-MAIL: licltaouicairu..ov.br OU PELO TELEFONE (75) 3653-2151, RAMAL: 214.

!TODAS AS DECISOES E COMUNICAÇOES QUE SE, FIZEREM NECESSÁRIAS, INCLUSIVE OJULGAMENTO FINAL
ICLASSIFICATORIO SERÁ ANUNCIADO EM SESSAO PUBLICA OU ATRAVES DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO
I MUNICÍPIO

DE

CAIRU

-

BAHIA

QUE

jh.Ds:www.cai
r.baov.SIeD'
ariOfíial.
I
_

IPRESIDENTE
DA COMISSAO DE LICITAÇAO
'

PODERÁ

R

ONSULTADO,

. *X,). “ “

TAMBÉM,

' 337
“'a

!

Robson Vicen Silva dos Santos

ª

Decreto Municíal nº 502 2021 de 02 Mar o de 2021
Prat; Maredial Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 45420400

(Teláax) (75) 3653-2151, ramal: 214
E-mail:
CREDENGAMENTO Nº rou/mot
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XII —DISPOSIÇOES PRELIMINARES
12.1.

A participação neste credenciamento implica em concordância e aceitação de todas as Condições estabelecidas

neste Instrumento convocatório.

12.2.
12.3.

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

exigida, concordando com os valores fixados pela Administração, Conforme tabela do Municipio de Cairu/BA Constante no
Anexo I —Termo de referência.
X I I I - DAS FASES DO PROCEDIMENTOS P A R A O C R E D E N C I A M E N T O

13.1 - O procedimento Seletivo para credenciamento Será composto pelas Seguintes fases:

_

a) Divulgação do Chamamento;

_

'

b) Análise da documentação e habilitação;

C) Divulgação dos credenciados, através de Publicação no Diário oficial do Município de Cairu/BA
(httsrW-vwªaiwairuba.ov.brSiteDiarloOtICial);
13.2 -Acontratação dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da Iºigura do credenciamentzgifffãigdgxamwiªpo no

art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993.
;x

xrv -cONDIçõEs DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

._

a

J N

Íªªª

14.1. Poderão participar desta licitação,
“357” v_
1.4.1.1. os interessados cujo ramo de atividade seja Compativel com oobjeijgzªdestàífygitaçãªbãotgfsgorvãºdas, também, as
demais exigências deste Instrumento;
144.2. pessoas jurídicas, legalmente constituidas, habilitadas, com IOOneIQEÉÉÉZàpIaIÍdâQE juridico fiscal, que não
tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidorgâtdade parte doªâodexrPúblico eque satisfaçam

as Condições fixadas neste edital eseus anexos e, ainda, gúefazceitem Áãªsgeqormas-Ijtgªêfabelecidas pelo Município de
cAIRU/BA.

_»

14.2. Não poderão participar desta licitação Intituições:

,

I

º

1.4.2.1. proibidas de participar de licitações ecelebrar contratdsgàântinistralsií/õs, na forma da legislação vigente;

141.2. que tenham sido declaradas inidôneas para contratar Éãfjipquáªlcjuer órgão ou entidade da Administração

Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo; .
1.4.2.3. que estiverem irregulares quanto à f e d e r a i s e municipais, Considerada a sede ou principal
estabelecimento da proponente;
__
'

141.4. que não atendam às condiçõesºdlçstes Etiltag eseusiaaexos;

142.5. estrangeiras que não tenham representação legatiªno Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmefiige;
,
"º
1.4.2.6. que Se enquadrem nas vedaçõêàªggrevisfaâgrid artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

14.2.7. que estiverem em processo de inteçxgenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação; em

A

Caso de recuperação judicialpdgvêlãâapreseãtºar oplano de recuperação homologado pelo juizo, em vigor
14.23. que nos termosigítàªªáiªtàªfãf
nº 9.507, de 2018, haja administrador ou sócio com poder de direção,
familiar de:

a) detentor ae Carªàrem conªiiâsão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
Contratação. (Prêfíggturaªitqjcipal de Cairu/BA; ou

b) deautoigidadéltijgarqifiiºcamente superior no âmbito do órgão contratante.
- b.1. Paratosªiªiªrgg_do "diâposto neste item, considera-se familiar ocônjuge, ocompanheiro ou oparente em linha
reta ou Colateraºliªíjgar consanguinidade ou annidade, até Oterceiro grau (súmula Vinculante/STFnº 13, art. 5º,
finciso V, da nº 'I2.813, de 16 de maio de 2013 eart. 2º, Inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de
20101);

fé;?

,

XV —PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO

'

15.1. 0 procedimento obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em
sua redação atual e legislação pertinente.

v

XVI —DA REPRESENTAÇÃO DOS PROPONENTES:

16.1. Somente poderá manifestar-se nas reuniões esolicitar que sejam consignados assuntos nas atas de reuniões da
Comissão de Licitação:

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 sen/ldor da PREFEITURA;
b) Procurador, munido de procuração pública ou particular eportando documento de identidade em original, por

q Ssode Cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da PREFEITURA;
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 21.4

(XEDENCIAMEIFTO Nª soo/xand

E-mall: _lrg,mgpy_,gr
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'

1.6.1.2. Acarta de credenciamento, pública ou particular, conferirá poderes ao representante para atuar em nome da

proponente, com poderes para examinar, os documentos de habilitação impugna-las, oferecer recursos e exercer
todas as prerrogativas previstas neste Edital e na Lei Federal 8666/93.

16.13. O representante oficialmente indicado, Conforme o modelo apresentado no AND(O II - Modelo de Carta de

Credenciamento, deverá estar obrigatoriamente munido de CÓPIA DE CÉDULA DE IDENTIDADE

AUTENTICADA por Cartório competente ou por servidor da PREFEITURA, sob pena de não ser admitida a
sua atuaçao.

XVII - DA HABILITAÇÃO] CREDENCIAMENTO
17.1.
Os documentos relativos à Habilitação poderão Ser apresentados em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras,

numeradas sequencialmente e rubricada em original, cópia autenticada, por cartório competente ou por Servidor da

Administração, ou publicação oficial, em envelope lacrado, no qual possa ser identificado o nomepu razão social da

A“

empresa, modalidade, número edata da licitação, além da expressão Habilitação conforme modelo asêgoir:
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE —
A
,"'-_ IV «_,
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
gÍª"
_»
', A
_
_ ÃÁIã/í? t." ia,] 'j,€-._-p«

MUNICPALADMINISTRATIVO
DE CAIRU/BA -COMISSAO
PERMANENTELDE JÉRAÇIÉWARECHAL
í PREFEITURA
ENDEREÇO: COMPLEXO
DIOGO MAGALHÃESERANQÃO
DEODORO, N03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.
: ENVELOPE A-"DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

“«:"» *a; ªtjfjª
,
“«É;,

CREDENCIAMENTO Nº xxx/xxxx

jj»,

17.2. Os interessados em crendenciar—se nos termos do presertiaefedital deverão

Habilitação Jurídica

a) Cópias autênticas de documento de identificaçãodççs) sáâók); **

b) Certificado de Condição de Microempreendedor Inigwfdual, qmuaisdo couber;
C) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
E
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidarrjierite 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 atividades da mesma
natureza Ou compatíveis com oobjetbda-licilzáção;

e) Inscrição do ato constitutivo Rio caso de saciedade civil acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

f) Decreto de autorização, emrwseªtratando deempresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e
ato de registro ou autorização para-tamponamento expedido pelo órgão Competente, quando aatividade assim o
exigir

f“

g.,”

' '“

"

17.3. ARegularidade FÍSICQIQTIÉÉDQIDÍSIB, será comprovada mediante aapresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição'nõ'ªcàtljastroutªiãrztônal de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regulanjgêde parxáªiycfígng aFazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante.
c) Prova de regfrtilaridagtiejpara com aFazenda Estadual do domicilio ou Sede do licitante.

d) Prova de regultsrijdadeipara com aFazenda Federal (Divida Ativa da União, Receita Federal eINSS),
mediante certidão expegidâªpeIa Secretaria da Receita Federal.
' e) Prova de regãlaridà€e para com oFundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante aapresentação
do Certificada de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.

f) Prova de mexistência 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 profissional de
interesse da empresa a ser credenciado:

b) Alvará expedido pela vigilância sanitária
17.5.

DEcLARAçõEs:

a) Declaração firmada 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 eXVIII ao artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 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 identificação da empresa;

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

CREDENCIAMENTO Nº zona./mu

_7?â' >

E-Iriall:
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b). Aproponente deverá apresentar a solicitação de credenciamento e aceitação das condições do presente

edital, conforme modelo Anexo V;

XVIII - DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO

718.1. Torna

implícito que os proponentes ao responderem ao CREDENCIAMENTO concordam

integralmente com os termos deste Edital e seus anexos.

18.2.

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

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

18.3. Anão comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não

cabendo, em nenhuma hipotese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorregães, omissões ou
falhas.
14333”

xtx —JULGAMENTO

19.1. Os documentos relativos àhabilitação serão analisados pela Comissão Permanentegãghtioãaªesªgíãprazo

maximo de ate 54(cinco) dias úteis apos orecebimento da documentação, conformgv.so_licitaiâo__áê'cregiçrociamento

fx.

apresentado pelos interessados, que sentindo necessidade, poderá abrir diligência paga visigngô estabpgecíméato “in loco".

19.2. Toda análise resultará em ata para registro da referida análise.
_ ““f 3. ª?“
“«fiat,-afff?!
19.3. Será desconsiderada adocumentação que contrarie os requisitos expressos nestas editàlvfetentseús anexos ou em
desacordo com as formalidades prescritas.
“aaja
Nfgfffªªº

19.4. Será inabilitada aempresa/licitante participante que não atender as exigêíaiziagdesfégjedital.
19.5. Considerar-se-á habilitada a pessoa jurídica que apresentar cptifetameoàç e
tempo hábil, toda a

documentação exigida.

=*“

19.6. Na identihcação de ausência de documentos, aCPL infmiíirará ao interegsago aggxendência eoprazo para asua
regularização, ou se tratando de consulta em sites de livreçorisulta abçCPL podeiráâfêeálizar a inclusão das peças que
porventura estejam ausentes.

19.7.
1.9.8.

352º,”

Ainabilitação importa em perda do direito de credenciarnºfíentgiª”
__
As dúvidas por ventura surgidas no decorrer da abertura doienyelope (documentação), em sendo possivel, serão

dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação na própria reuniãohcDm-Vaº respectiva consignação em ata, ou darão
ensejo àsuspensão da reunião para análise pelos membros da Comissãohque fixarão nova data para prosseguimento dos
trabalhos.

3.

19.9. Adivulgação dos crecendiados, se dará watravésiªdePubiicação no Diário oficial do Municipio de Cairu/BA
(httcs: wv.'w.cairu.b.ov.brSieDiarioO6'ªl
É
XX —— DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS («MEMEMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) eos MICRO
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS;

,,

ª «_

f

20.1. Nos termos dos arts. 42 evgjei3 da [é? Complementar nº 123/06, as MEI, ME eEPP deverão apresentar toda a
documentação exigida no Edital, mêsêgzo que estiajapresente alguma restrição com relação àregularidade fiscal;
a) Havendo alguma
comprovação da regularidade fiscal etrabalhista, será assegurado Oprazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo-termo
corresponderá ao momento em que oproponente for declarado ovencedor do
certame, pronpgãveisrqqr igual peigiodo, acritério da Administração Pública, para aregularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, eemissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.

““É;;

b) Anão regplarização_çdaª' documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à

fnntrataçãn, ºse5prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93, sendo facultado àAdministração
convocar os ticitaritegiçemanescentes, na ordern de classificação, para contratação, ou revogar alicitação.
.'

.=

ª

..

XXI - DOS RECERSDS E IMPUGNAÇOES
Cí.

21.1. Ainteressada tem oprazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentar recurso, apartir da data da publicação do
indeferimento ou» deferimento ao credenciamento;

21.2.

Orecurso deverá ser interposto mediante petição dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação

por meio eletrônico (iicitaaocairu.ba.ov.r).
x x n —CONTRATAÇÃO

22.1. Acontratação dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da figura do credenciamento, convocando as

empresas credenciadas para assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, conforme Minuta de
Contrato (Anexo III).

22.2.

Para assinatura do Contrato Administrativo de prestação de serviço, as empresas/licitantes terão oprazo de até

05 (cinco) dias úteis após aconvocação, permitindo-se aprorrogação por igual periodo, na forma do ê1º, do art. 64, da

Lei nº. 8.6 alterações;

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu - BA - CEP: 4531204300

(Telefax) (75) 3653-1151, ramal: 114

CREDENCIAMENTO Nª ,te/uau

E-mall: l
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O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por escrito,

durante seu transcurso e mediante motivo justificado e aceito pela Administração.
22.44. Quando o fornecedor não retirar, não aceitar ou não devolver o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificar os motivos para a Administração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma,
serão aplicadas as penalidades cabíveis.
22.4.2 As situações não previstas neste Edital serão avaliadas e poderão ser objeto de alteração no instrumento
contratual.

22.5. Os empregados do CREDENCIADO não terão nenhum vinculo empregatício com o Municipio de Cairu/BA, sendo

de exclusiva responsabilidade daquele as despesas com remuneração dos mesmos, seguros de natureza trabalhista

vigente e quaisquer outros encargos que forem devidos, referentes aos serviços e empregados.
22.6. O eventual inadimplemento pelo CREDENCIADO quanto aos encargos previstos no item anterior não transfere ao

Município de Cairu/BA aresponsabilidade pelo seu pagamento enem poderá onerar oobjeto do Instruriâento Contratual.
22.7. Os contratos decorrentes do presente credenciamento terão prazo de vigência de 12 (doze) mesÉsí-íaçpaitlr de sua

assinatura, podendo ser prorrogados por iguais esucessivos periodos, ate' olimite de 60 (sessenta) mesesfrfáyôsatermos do
art. 57, n, da Lei 8566/93.
,

xxm - PENALIDADES
«“x

“

23.1. Odescumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como credenãameiglzoffãujeitargáçºo Créfíãlenciado, no

que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida aprévia eamplaeidefêsàgqncaÉâogátãbeiecidas as
seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.
"“r$-ª
b) Multa de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço.
.
:
E, “%%
«,»
c) Suspensão temporária de participar em licitação eimpedimerito de cêàtratar cão?-gar Administração Pública, pelo

prazo de até 05 (cinco) anos;

_

, "? ª"

_

""'?

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataijjjcom a Administraçããffíªlíblica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja prórrgªviclarjjáª reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou apenalidade.

“

23.2. Aquele que impedir, perturbar ou fraudar arealização de quáiqger agoda procedimento licitatório ficará sujeito a
uma pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emuita, confdlªrnfeªdeterrnina oArt. 93 da Lei 8666/93;
,
XXIV —DESCREDENCIAMENTO:

.

24.1. ocorrerá o descredenciamento quando»:

_ ;

'là

24.11. Por algum motivo acredencialqafªfcfieixar de atenºçfãr as condições estabelecidas neste Edital eno contrato

administrativo de prestação de serviços?

_

: , '_ '

24.12. Houver recusa injustificadaªtia, empresa/licitante credenciada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

'"

instrumento equivalente dentro do
estabelecido, executar os serviços requisitados, implicando em seu
imediato descredenciamento êºâeçimediatãzsuspensão do direito de licitar com a PREFEITURA de acordo com os

prazos previstos em l e i ; ªªªfªgaªvwê '

24.13. AAdministração, assegurada.-Tino direito e no interesse da Administração Pública, revogar ou anular o

presente processo déâxcredenciãrgiento, sem que caibam aos licitantes quaisquer direitos a reclamações ou
indenizações;

;_;

244.4.Porquaiqúeipgiftivêâcontrato entre acredenciada eaAdministração for rescindido.

xxv - FORMADE Rigs/artistico

25.1. Ogvalor estimadV6-ªdg_credenciamento corresponderá a R$ 281.366,40 (duzentos eoitenta eum mil, trezentos e
sessenta e seis reais eªquarenta centavos), para o periodo de vigência do contrato, o quai deverá ser dividido,

proporcionaimente, pelo número de empresas credenciadas, em conformidade corn a capacidade operacional para
»
25.2. Opagamento aos contratados, pela prestação do serviço, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cairu, através

atendimento SUS apresentada pelas mesmas econforme dennido no Anexo I, deste edital.
do Fundo Municipal de Saúde de Cairu.

.

25.3. Opagamento ao contratado somente será efetuado após aapresentação do documento comprobatório dos serviços
eatestada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cairu asua efetiva execução, sendo realizado mediante depósito em

conta bancária.

25.4. APrefeitura pagará, mensalmente, ao contratado, ovalor global de cada serviço prestado, conforme estabelecido

n o contrato.

25.5. A revisão dos valores pagos lndependerá de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no processo a origem e
autorização da revisão dos valores, com adata da publicação na Imprensa Oficial.

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

existentes.

26.1. A
co Por ordem cronológica dos credenciados. ,Z,

XXVI - DISPOSIÇÓE

ERAIS
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26.2. Aqualquer tempo poderá aAdministração Pública, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá

proceder à divulgação.

26.3. AI divulgação, pela PREFEITURA, deste aviso, do tipo de serviço e preço de remuneração não caracteriza

expectativa de faturamento por parte das empresas/licitantes, não cabendo à PREFEITURA o ressarcimento de eventuais

prejuizos pelo não credenciamento de interessadas que não atenderam as condições estabelecidas neste aviso.
26.4. Evedada atransferencia total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente credenciamento;
26.5. APREFEITURA podera, aqualquer momento, reavaliar ocredenciamento deferido, sendoihe facultado, suspendêlo, sempre que ocorrer motivo que ojustifique.

26.6. OMunicipio poderá, aqualquer momento, modificar as condições iniciais do presente credenciamento e retornar,
sem indenização, os serviços desde que executados em desconformidade com os termos deste regulamento e do
contrato, bem como aqueles que se revelarem insuiºrcientes para o atendimento dos contribuintes municipais ou no
interesse maior da administração;
ir.-'a»

26.7. A interessada é responsável pela ndeiidade e legitimidade das informações prestadas e doàªdocumentos
apresentados
em qualquer
fase. deste
processo.
Afalsidade. de qualquer documento
apresentado
Agu aTiªíiªçerdade
das
.
.
.
.
.
.
. ,
_
/.«-r. :s
"R$
.
informaçoes nele contidas rmplicara no imediato descredenciamento, sem prejuizo das demais sgoçõespaçlmrmgtjrativas,

_
' &

civis epenais cabíveis.
25.8. Nas certidões edemais documentos emitidos por órgãos ou Instituições de d_ireitêiiªgiicoÉ-isegªfconsjlâêêado como
prazo de validade o limite de datas expresso no próprio documento, na ausênciãisomátàeççserãoàlcgnsiâerados como
válidos os documentos emitidos em até 90 (noventa) dias corridos anteriores àdata
pàriõjãºoªêtas.
26.9. Éfacultado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou àauttãifªladeªageile
em qualquer fase
da licitação, apromoção de diligência destinada aesclarecer ou acompiementangàiiáâªqçãõªâàprocesso licitatório, desde
que não implique em inclusão de documento ou informação que deverà; constar”; originãtíggâentâ da proposta.
25.10. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá fázgisªêrvar, ciiªadosamggite, se o seu exemplar esta'
devidamente completo eacompanhado dos seguintes anexos: rigid

ANEXO 1-TERMO DE REFERENCIA

Irgtjà

'

___

ANEXO II —SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACEITAQO DAS CJÉIIDIÇÓES DO PRESENTE EDITAL
COM AS "DECLARAÇõES UNIFICADAS"
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

_

“f?

26.11 Componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE
de 02 de março de 2021:

- CPL, designada pelo Decreto Municipal nº 502/2021

v

“'

PRESIDENTE: Robson Vicente Silvâjigs Santos
MEMBRO: Lázaro Dias Carvaihoçêív '

MEMBRO: Carlos Benedito Gulm 'Da
A

1º SUPLENTE: Patricia daáilva Félixigã

2º SUPLENTE: Anllton Rosaãlslarques Filho

=

, "'

w,_ *

'

Afíªfsªªtrs

26.12. Adivulgação dos demais atoâgtinentes ao certame ocorrera no Diario Oficial do Municipio de Cairu -Bahia que
poderá ser consultadoutamiíiêjirji, atravesª-tlo site: htt s: www.cairu.ba. ov br Site Diari Onc ai.

26.13. Para quaisquerêqeestõãàfªdiciais oriundas do presente Edital, fica eleito oForo da Comarca de Valença, Estado da
Bahia, com exclusãoçde qiãalqgerªâçztro, por mais privilegiado que seja.
Cairu -iBahia-, xx de >ooo<
l

Jeanine Costa Fonseca
Subsecretária de Saúde

praçaMarechal Deod ro, nº 03, Centro, Cairu—
EA -CEP:45.420- O0
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA

1.

DO OBJETO - Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para

prestação de serviços de enfermagem eassistência especializada para atender as necessidades das unidades de saúde do
Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia.
2.

:

DA NECESSIDADE

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

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

Possibilitar a manutenção da rede fisica de assistência à saúde;

o

Garantir aexecução dos diversos serviços pertinentes aos programas de saúde tantfgçpa prevenção e

promoção da saúde, bem como através de serviços de diagnose e consultas e outros procedimentos têâtyzpêuticos para

promover arecuperação da saúde do individuo.

,A,

rfºªiãlíc» .

3.
DA JUSTIFICATIVA - o municipio de Cairu, Estado da Bahia,
ioçarizíéitio
de
Valença, da macrorregional sul, na 5ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES), erggçGanªx/yiffcom pbpvulaçãçóªde 18.427

habitantes, estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia eEstatistica (IBGE 2õªi"8),__'l3il3iãªªggge
de 433kmª,
situado no litoral do Baixo Sul Baiano. Éum arquipélago formado por 26 llhasâsgnddsâªçtrêsâfíalgeãiiabitadas: Cairu,

Tinharé eBoipeba.

Limita-se ao norte com omunicípio de Valença, ao sul com omunicipiojídeºN-ilfâgeçaxrilãããa oeste com omunicipio

de Taperoá ealeste com oOceano Atlântico.

i r

Distritos ePovoados:

1. Ilha de Cairu: Sede - Cairu Povoado - Torrinhas,

,,; ."

_ *ef';,_

'

2. Ilha de Boipeba: Distrito de Velha Boipeba Povoadosifããiaâgêbãstião (gpva da Onça), Monte

Alegre, Moreré.
ÃSÉLÍJª
3. Ilha de Tinharé: Distrito de Morro de São Paulo, Gaieãõíjçsarrjqríjardo Morro. Povoados - Zimbo, Garapuá,

Canavieiras.
_
N'
Éuma região localizada entre adesembocadura do Rio de Partes (ao sul) eocanal de Taperoá (ao Norte). É
cortado por vários rios ecanais, entre eles:_Canal deljTinharêiiãgio Taengo ou Garapuá, Rio do Inferno, Rio de Catu, Rio de

Zinco, Rio Itapitanga.

>i; f ,

Oacesso aos municípios vizinhos
por rcgdoviasíãsfaltadas erios. Apartir de Salvador, oacesso pode ser
feito tornando-se estradas federais (BR Zggiªe BR ªwng-e eãªrseguida aestrada estadual (Ba 452) até Valença edai até
Taperoá, Nilo Peçanha efinalmente Cairu 'oii_>;_saaindoíde Salvador através do Ferry Boat até oterminal de Bom Despacho,
seguindo até Nazaré eposteriormentieaté Valença,

_,___

'

Otransporte urbano éfeitotãâsiçamente através de barcos ou lanchas enas ilhas não e' permitido aentrada de

veículos particulares, com egçoêçãíggda ilhªátçairu. Os únicos veiculos que circulam pelas ilhas são para obem público,

que fazem oserviçoçde coletas de llkofzggatofês).

Aestrutura aãsistênçgal existente» atualmente oferece aos munlcipes, os serviços básicos de saúde (consulta de

clinica médica, consultafijgenfeiªrãíjggâem, Aferição de PA, Glicemia, Testes rápidos para HIV e Slniis, vacinas de Rotina e
Estratégicas, Atendingentõídekodontologia, Curativos, Acompanhamento pelos Agentes Comunitários de Saúde eAgentes
de Endemias eDlstriiãúição degíigiedicamentos Básicos.
Dispõe tambérfide Serviços de Urgência e Emergência que disponibiliza leito de observação 24hs para quadros
de saúde considerados leves, com monitoramento de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem,, faz uso de
medicamentos injetáveis e quando o paciente desenvolve quadros de Média 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 médico exou enfermeiro da unidade acompanha o translado a depender do quadro clínico do
paciente.

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

Conta também com Serviços especializado do CAPS Tipo I, atende pessoas de todas as faixas etárias que
apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes,

incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clinicas que impossibilitem
estabelecer laços s ciais e realizar projetos de vida.

.

(Telefax) (75) 3653-2351, ramali 214
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A Ainda complementa aAssistência Básica com Equipe de Apolo as Unidades de Saúde composto por profissionais
de diferentes areas do conhecimento que, atuam de maneira integrada às equipes de saúde da familia trazendo como
consequencia adiminuição do número de encaminhamentos aoutros serviços emaior satisfação aos usuários. Realiza

açoes compartilhadas corn as equipes de saúde da familia, visando à ampliação da clínica e mudança das práticas,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida para as comunidades. A estrutura fisica do está fixada na Secretaria

Municipal de Saúde e dispõe de 05 (cinco) profissionais especializados os quais seguem escala mensal para
desenvolverem atividades nas localidades (intinerante).

Dispõe também de uma Central de Abastecimento Farmacêutico —CAF para armazenamento, controle e
distribuição de medicamentos confomie necessidades de cada localidade, as quais seguem planilha de Consumo Médio
Mensal e Estoque para consolidação e dispensação de forma controlada e precisa, 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 êiêtjiiuas através de

sistemas Web (Estadual): Sistema Vida, Sistema SISREG, Sistema Hospital da Mulher, Sistema PoliqçlínicaÍjReglonal e

_
,e

dispõe ainda de marcação espontânea (sem sistema) das Clinicas Credenciadas pelo Municipio, arriigêsªtipacienfâ requere
o procedimento às Unidades de Saúde mais próxima da residência através de requisição SUS,
suaÍp/êgtias Unidades
encaminham por malote àCentral de Regulação, que autoriza (carimba eassina) eretornwãàatrgavãsªde âãlotªeizfãunldades

solicitantes para entrega das mesmas aos pacientes. Mesmo havendo essa Iogistlcâílfalguxffjsxibarcientêâpgefáifem buscar o
serviço diretamente no setor, os quais também são atendidos.
43x (ix “gia
“

Como mencionado anteriormente dispomos de marcações de consultas êígéáatamesiíªakmaiorljfiêmplexidade através
da Policlinica Regional eClinicas Credenciadas, ambas com proposta de ECGIEFÉTÍVÇÍÃÚWOSÍÍGOQYSÍQ paciente que anterior à

aquisição das mesmas, acontecia tardiamente já que o pactuadof-iyo SUS_' não supEeXai real necessidade, desde a
quantidade ofertada, até àfalta de especialidades e de procedimentos. Atualmente digamos de 01 (uma) Policlinica
Regional e04 (quatro) Clinicas Credenciadas mantidas com regªrsos propsios dosiíunigãio que mesmo dispondo desses
equipamentos, omunicipio não dispõe de recurso financeiro sirliclentemçatá suprir ídêmanda espontânea que existe no

município.

'

«"' off:/"I

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, o Município desCàiru/BA é responsável por oferecer aos

munícipes serviços que compreendem aAtenção Básica, definido como
de entrada aos usuários para atendimento
inicial tendo como objetivo orientar sobre prevenção deºdoenças, solucionar os possiveis casos de agravo edirecionar os
mais graves para niveis de atendimento superiores enrcomplexidade.

Para atenderá demanda da AtençãorBáisica oMunicipicêgwispõe da seguinte estrutura:

o

6 (seis) Estratégias de davFarnília (ESF), sendo que 3 (três) delas realizam atendimento de

o

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

Urgência e Emergência, 24 (vinte e quatro,) horas;»

_
' “

' ç'

Emergência 24 (vinte equatro) hora; eambúiaçtério; v-

—
—

5(cinco) Postos de-àúde considerados como postos satélites das Unidades de ESF.
1(um) Centrgªe_Atel1çfgºoúl1skiçossocial -CAPS Tipo r;

o

1. (um) Cegtío de Apoiepos Cairuenses- CAC, instalado no Municipio de Valença;

—

1_(um) Centro dêÉ/Éppioªastiriidades de Saúde;

o

1(unãàcentitqçle Abastecimento Farmacêutico— CAF; e,

.

.1' (um) âfentraiªdgyiRegulação Municipal - CRM.
a»

«a»

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

abrangem .a promoção Éâf proteção da saúde, a prevenção de agravos, odiagnóstico, otratamento, areabilitação ea
manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercicio 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 essas populações.
Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior
frequência e relevância em seu território.

O municipio de Cairu possui ainda a Estratégia de saúde da família como a “porta de entrada" do cidadão
cairuense ao serviço de Saúde municipal, com cobertura de 100% da população através das 06 ESFs distribuidas das
seguintes formas: ESF de Boipeba ESF da Sede ESF de Gamboa ESF de Tinharé.
O Município de Cairu ainda encontra dificuldade na organização dos processos de trabalho, devido a aspectos
como: infraestrutura insuficiente em alguns setores, dificil acesso as ilhas para acompanhamento das atividades e equipe
técnica em número reduzido, principalmente nas especialidade médicas.

Objetivando a resolução deste problema, buscou-se uma maior partldpação dos profissionais no processo de
planejamento, surgindo diversas propostas para mudanças. O estimulo ao processo de trabalho, envolvendo os grupos
técnicos, teve como objetivos alcançar resultados favoráveis através de uma atuação integrada e roativa.
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
CREDENCIAMENTO Nº ,ou/noa:
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Esta estratégia permitiu aampliação da interlocução entre as unidades no sentido de aproximar aequipe técnica
de especialistas de diversas áreas do conhecimento intra e inter-municipal, visando o aprimoramento técnico com
compromisso e o fortalecimento das parcerias. As perspectivas são no sentido da efetividade das ações e alcance de
melhores resultados.

Nossa Constituição Federal de 1988 revolucionou a questão da saúde, estendendo o direito à saúde a todas as

pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à saúde. Todo o atendimento prestado

diretamente pelo Municipio ou SUS, deve atender satisfatoriamente as necessidades de cada pessoa. Entendendo que a
continuidade dos serviços de saúde é de extrema importância para a população e os mesmos não podem ter sua
prestação interrompida implicando em descontinuidade das ações de saúde assim como prejuízo à assistência a saúde da

população favorecendo o surgimento de doenças e o comprometimento dos recursos financeiros oriundos do SUS, o que a
torna essencial para esse Município.

O município não dispõe de Unidade Hospitalar, as demandas são encaminhadasilãáios hospitais dos
municípios conforme pactuação, porém todos acompanhados pelas Unidades de Referência em caºdâi'glpcalidade do

Municipio.

Diante do exposto é imprescindível a continuidade dos serviços que o

olfirggado a

fornecer, pois são Programas Nacionais de saúde eprevê asaúde integral do lndividup, poréfêiiÉ Miçajfifdiâggkvisàãiiza a
_,__

extrema necessidade em adquirir profissionais para atender nas especialidades, çomoºzflrfiíidifªa

a”utic

Fisioteraia eServios de Enfemiaem com intuito de absorver essa demanda noªiíjuniciêiofíque hojàãegtaàuííeprimida por

falta de vagas epor hora são encaminhados para outros Municípios após marcação p
disponibiliza vagas de acordo com aPactuação Programada Integrada-PPI.

osua vez só

ARede da assistência écomposta além de profissionais médicos,
por outros profissionais
especializados em diferentes áreas para manutenção de serviços prirrgdiais agigíúde Huiffgana, oíquais ocupam funções e
suas respectivas pasta de suma importância para um bom andamerftorda assistêçiaªççla comcãiiài todo.
O Credenciamento de profissionais de Saúde vialêfjlizará a__ipppulãâg,.eaísiómpanhamento, tratamento e
atendimento emergencial, mantendo aqualidade nos serviçosidamsaúdegpública, de"'ãÉordo com aLei nº 8080 de 19 de

setembro de 1990, a saúde é um direito fundamental do Fséiítªªíinanº, dgªrendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.

Odever do Estado de garantir asaúde consiste na formulaçãoªgfxgtieéução de políticas econômicas esociais que
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal eigualitário às ações eaos serviços para astªraproírfngção, proteção erecuperação.
Oquantitativo de pessoal que se fágãnecessãrio contràfiªxg-tzfoi definido tendo em conta as necessidades verificadas

nos órgãos da secretaria de saúde: Unidadésifçsársicas deisaúdegi-«Piªograma de Saúde da Familia, CAPS, CAF, Casa de Apoio
e Secretaria de Saúde representando o piiniínogriecesaírictzáo seu regular funcionamento, sem os quais seguramente
haverá sérios comprometimentos na prestação dos3serviços de saúde anossa coletividade

,-

4.

DOS oEJETIvosªªªí'—'%;,_

a Atender exclusivagtfgâfgâaosªêlsguªqos do SUS «Sistema Único de Saúde eaos programas das Secretarias
Municipais de Saúde. , ;
“""' '
—. Acolher os usuárioàsçge acorõofcom os principios da Humanização do SUS.
aRespeitar ositjljgeitosítglês usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal eigualitário;
=Manter agpalidatlena atestação dos serviços;

A5.

"iii),

ªDA BÃSÉJLEGAL - Para odesenvolvimento de tal processo que assegure alegalidade valemo-nos Lei

nº 8J666/9-3 que regulamenta otambém artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitação e contratos da Administração

Pública 'e, a:. Lei Corâplementar nº 123/06 que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado aser

dispensado a microempresas de pequeno porte nos âmbitos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios.
_
Respalda-se ainda na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, e demais normas do Sistema Unico de
Saúde e principios gerais da administração pública e demais legislações aplicáveis.

_ x
tic-J.?
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DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1 N - DA DESCRIÇAO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS
DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS):
PROFISSIONAIS ATENDCIMENTO ABULATORIAL E URGÉNCIAS

FONOAU DIÓLOGO/ODONTÓLOGO/ ENFERM EIRO] FISIOTERAPEUTA

N

-

.

A
1 01 Mes
2

-

ºªªªº

HORAS

01 HORN Horas de plantão para atendimento ambulatorial
PMNTÃO com Fonoaudlologo para prestar serviços nas
Unidades de Saude do Municilo de Cairu.

A 01 HORN Horas de plantão para atendimento ambulatorial

01 Mes

_

PLANTÃO de fisioterapia para prestar serviços nas Unidades

240

de Saude do Munlcii o de Cairu

01 HO

Ecras de plantão para atendimento
ambulatorial
ra

= ª

'

4

R$ 1.800,00

R$ 21.600,00

R$ 22,70

R$ SMSÍGQ:

R$ 63.376,00ª

R$ 19,70 R$ 9:33,ªmseiggifí R$:._;ªfg___3.99o,4o

A 01 HOW Horas de plantão para atendimento farmacêutico

01 Mes

R$ 22,50

, —=—º-.j“;fvt=—..

3 01 Mês PLANTÉQ/ Ufudaªãêªêfºj
g, eºíaªs eígêrfígfºgêegçàºã 736
Plantão do Munlcíio de Cairu
A

rlâiêà

v.

:

PLANTÃO ambulatorial eserviços supervisional nas Unidades
de Saude do Munlciio de Caim

_

çgzffª“ ""

iíªfªºª"

R3;21,25í.=='.;5-5_,R$ 1.7QQ_.,0_Q, R$ 20.400,00

TOTAL =

vah,

* . R

'

o

— 281.366 »

** " a

_
_
7.
DEFINIÇAO DA EXECUCAO DO OBJETO
:
“ªºiz«fâ-.a
ãtx
'
irá
Para a execução dos serviços objetos deste termo gel.?Feferênciàêysserãofáifhsiderados as seguintes

definições:

_

a.

Prestação de serviços especializados na á r e ada Saude eprevenção de riscos edoenças e

b.

Os serviços devem ser executados por profissionais qualificação técnica compatível com as

reabilitação, permitindo um completo bem estar físico, pslquico eà

população de Cairu.

atividades que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da contratada, que deve orientá-los quanto às suas
obrigaçõeseafazeres.
í ' '; _

c.

Descrição das ações aserem desenvolvidas pfofgçategoria profissional:

7.1. ATENDIMENTO As ukeêuççgjixsªeieyeiíeêiicms:
7.1.1. Enfermeiro:

_,

I- Supervisionar eavaliar asiêções de enfermagem da equipe de saúde;
f ”

"“a..

“333.

"

,.

.

.

.

II- Realizar atendimenmggjgg,enfer_mggem de urgencras eemergencias.

III- Berger atividade deªuáfaíziejaâriªiento, organização, coordenação, supervisão, orientação eexecução do

procedimento de enfermagéâç
u

ª

IV- Prestar cuidados detggrfxermagem de maior complexidade técnica apacientes graves ecom risco de vida, que

exijam conhecimentoscientílãvçlps adequados ecapacidade de tomar decisões imediatas;

V- Realizar párifgigtsenºiªôistócia;

,VI— Participar rias“ programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências,
particularmente nosfgirpgramas de educação continuada;
VII- Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes àsua proiªrssão;
VIII- subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação
continuada da equipe;

IX- Obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem;
X- Conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vitimas. XI- Realizar atividades clínicas
pertinentes a sua responsabilidade prodssional.

7.2. CLÍNICA ESPECIALIZADA:
7.2.1 Fisioterapeuta:

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

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

Prem Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Caim —BA - GEP: 4S.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, Ramal: 214
CREDENGAMENTO Nº Ifxx/xxªtx
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. II-n Desenvoiver ações de promoção eproteção àsaúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos fisicos eda
comunicaçao, [como consciência ecuidados com ocorpo, postura, saúde auditiva evocal, hábitos orais, amamentação,
controle do ruido, com vistas ao autocuidado;

III- Realizar ações para a prevenção de denciências em todas as fases do ciclo de vida dos individuos;
IV- Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimento,
acompanhamento, de acordo com a necessidade dos usuarios ea capacidade instalada das ESF;
V- Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos;

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

VII- Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos;

.
Gaita

VIII- Capacitar, orientar edar suporte às ações dos ACS;

«_

IX- Realizar, em conjunto com as ESF, discussões econdutas terapêuticas conjuntas ecompiemenVfeg;

X- Desenvolver projetos eações intersetoriais, para ainclusão eamelhoria da quaiidagefêitãfiyçiga daªsªfg-Ressoas
com denciência;
_
“fit,.

[_

XI- Orientar einformar as pessoas com deficiencia, cuidadores eACS sobre manusgiçoíiposicigõãimergtnyªatlvidades
de vida diaria, recursos etecnologias de atençao para odesempenho funcional frente àiwàçacteiªíegjçaªgespecificas de
,

., .

..

cada individuo;

-

..

,

_

Em

_

Lu,,

ªªaçfx

“:?:!”

,?

_

,

,

ç

XIII- Desenvolver açoes de Reabiiitaçao Baseada na Comunidade -ál3_3_Cçi_.gue'*1ÉÍgssupÉriham valorizaçao do

potencial da comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes_do procgssoªdéªlªêgarbiiitâçªãªo einclusão;

XIV- Acolher, apoiar eorientar as famílias, principalmengejªíiio morãgito do Éziiâgpóstico, para omanejo das

situações oriundas da denciência de um de seus componentes; ;;;."
.
. '
.»;-3' _
g,;_
XV- Acompanhar ouso de equipamentos auxiliares e'en'o;aminha_r_uentos
quando
necessario;
_
N

_

,

XVI- Realizar
encaminhamento
e acompanhamento
'oagyâzirndicaçoesr,iggeºtconcessoes
de orteses, proteses e
,
.
,
.. »
aí?-'a
wÉ-liª"

atendimentos especificos realizados por outro nivel de atençao asaudêà
,

..

.

-

ªizfiªaziºâ" .

..

.

XVII- Realizar açoes que facilitem ainclusao escolar, no trabaihoªogxªsªocial de pessoas com deficiencia.
XVIII- Desenvolver ações individuais e coietiyasªreiatgivas às Práticas Integrativas e Complementares;

XIX- Veicular infomiações que visem à pievençã, eg.-minimização dos riscos eà proteção àvulnerabilidade,
buscando aprodução do autocuidado;
" ,;
“f”
)O<- Incentivar acriação de espaçgsvãé “inclusão c o m ações que ampliem osentimento de pertinência social
nas comunidades, por meio das ações indliiiigãiuais ecoletivas referentes às Práticas Integrativas eComplementares;
XXI- Proporcionar Educaçãggfiilfªermanemteem Praticas Integrativas e Complementares, Juntamente com as ESF,

,

sob a forma da co-parªticipaççãp, àêorripanhaménto supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da

aprendizagem em serviço,
.

de Educação Permanente;

)O(II- Articular ações
de formagintegrada
as ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saude que incluam os
. , f â ..
, 9%».

diversos setores da adfçinlShªãjp publica;

YXIII- Contribtriicgparaªªºàêampiiação eavalorização da utilização dos espaços públicos de convivência como

proposta de ÍHCNIÉÉCÉSOCÍBÍWEKÇQMBÉÍG àviolência;

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

Capacitar os proiºissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como
facilitadores/monitores no processo de divulgação e educação em saúde referente às Práticas Integrativas e
Complementares,;

)0(VI- Promover ações ligadas às Práticas Integrativas e Complementares junto aos demais equipamentos
públicos presentes no território - escolas, creches etc;
YXVII- Realizar atividades clinicas pertinentes a sua responsabilidade proõsslonai.

)0(VIII— Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade;

)O(IX- Veicular informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado;

YXX- Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência
“ cial nas comunidades, por melo da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;

Praç Marechal Deodoro, nª 03, Centro, Cairu - BA - CEP: 45420000

(Teierax) (75) 3553-1151, ramal: 214
CREDENCIAMENTO Nº mdxioix
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)O(XI- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição esaúde juntamente
com as ESF, sob aforma de co-parbcipaçao, acompanhamento supervisionado, discussão de caso edemais metodologias

da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;

X)()(II- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre oconjunto de prioridades locais em saúde que incluam

os diversos setores da administração pública;

XXXIII- Contribuir para aampliação eavalorização da utilização cios espaços públicos de convivência como

proposta de inclusao social ecombate àviolência;

XXXIV- Identincar pronssionais e/ou membros da comunidade com potencial para odesenvolvimento do trabalho

em práticas corporais, em conjunto com as ESF;

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

>O(XVI— Supervisionar, de forma compartilhada eparticipativa, as atividades desenvolvidagegªglps ESF na
comunidade;
%,
XXXVII- Promover ações ligadas àAtividade Fisica/Práticas Corporais junto aos demaisâfgâuiªâurxfigçntcfêªàíblicos

presentes no território -escolas, creches etc;

5% ,

._. h à

a.»

f»;

'

)O(XVIII- Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto
apofgulaçãwã visando ao
melhor uso dos espaços públicos existentes eaampliação das áreas disponiveigpara”asçpgãti
cãigtçgrpdíãíiàfà» .
XXXIX- Promover eventos que estimulem ações que valorizem “"“-tu ºªl? ª...
Corporais esua
importância para asaúde da população.

r

7.2.2 Farmaceutica

“??-efa

“

«É??
.
Árªfª- Lairf "“ .
A
I. Promover oacesso eouso racional de medicaifrjíçfpj
utos JUGI
QÉWBO
usdarfíotãem
situaçao
de emergencia
por
intermédio de ações que discipiinem aprescrição, adispensaçãóªªítfehjgggçiâãêí"

II. Assegurar adispensação adequada dos medicamentos;

III. Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos
unidade de assistência.
,,- 4(_

IV. Intervir diretamente com os usuários

durante a permanência do paciente em

casosªxaéçsxgecincos necessários, em conformidade com aequipe de,

visando uma farmacoterapia racional eâãggbtenção delresiglíhçgirâos definidos e mensuráveis, voltados à melhoria da

qualidade de vida;
V. Estimular, apioar, propor egªrantliªªiã “educação pen-nanente de profissionais da assistência eda Família

envolvidos em atividades de Atenção] ASSÍSÍÉIEECÁE Faiªmaceªutica.
.,.-,.__

1351»,

VI. Realizar controle eavaiiãªçmaªo na farmagia;

“QVN

VII. Realizar

VIII. Gestão de Contrato.

7.2.3 Eqaoaudigªlpgoiªaêgaâ

I. Realizªfºtagªªoceêªgntos Clínicos;

Assegusarvàªíiiãtegralidade do tratamento especializado no âmbito da atenção básica para apopulação adscrita.
151.11. Encamighar “é orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos, a outros niveis de
especialização, asseªiãífirando oseu retorno eacompanhamento, inclusive para rins de complementação do tratamento.
IV. Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências.

V. Emitir laudos, pareceres eatestados sobre assuntos de sua competência.
VI. Executar as ações de assistência integral, aliando aatuação clinica àde saúde coletica, assistindo as famílias,

individuos ou grupos específicos, de acordo com piano de prioridades locais.
VII. Coordenar ações coletivas voltadas para à promoção e prevenção.
VIII. Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas.

S.
'

cONDIçõEs DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

BRIGAÇÓES DO CREDENCIADO

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu - BA - CEP: 45.4Z0-000

(Yelefax) (75) 3653-2151, ramal: 114
CREDENCIAMENTO Nª nor/voor

E-mail:
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—Atender exclusivamente aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde - e aos programas das Secretarias

Municipais "de Saude e Assistência Social oferecendo os serviços de saúde e Assistência Social, sendo vedada a

remuneraçao 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 usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde,
salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal ; —Garantir o sigilo dos dados e informações relativas aos
usuários;

—Esclarecer os direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos;

A

—Manter controle de riscos da atividade eseguro de responsabilidade civil nos casos pertinentxeâr».

—Participar das ações determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde na prestação de serviçolffdxéxagassistêncía

em casos de calamidades, surtos, epidemias ecatástrofes;
—Permitir que seus dados profissionais (pessoa fisica ou juridica) estejam deviªamentegçadagvadggçno Sistema

Ó
.

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, assiriªi çiçofpo e“ dalªªÃssil/sjiêêfitia Social

permitindo, inclusive, alterações nos casos de excesso de carga horária em outros: lõêãis»?;

' "ªªtíjººç,

21º

—Preencher os formulários apresentados pela Secretaria Municipal defgãaúdeºâgxde iitgsisteyrªcia Social com as

informações completas acerca dos serviços prestados eprocedimentos realizados paigtfinsºªãªexfaturãiufénto eestatisticas;
—Realizar
todos os atendimentos possíveis
de sua área, não
sendogÉérmitidà-(a
limitação
do atendimento por
»
siri»
Sra.-R
'
qualquer clausula contratual ou outra alegaçao;

Eg.-';»,

*.,1.'l:«,s_

Éiªºªs

Prestação de serviços especializados na área de Prgiºrroçao dagisaudegaeaóf__upºrgyªençao.. de ri.scos edoenças e

reabilitação, permitindo um completo bem estar fisico, psíquicoázêçgsociaifãgpopulaçããdetairu.
Os serviços devem ser executados por profissionais ªíáiíiejgªossuamvxggiialificação técnica compativel com as
atividades que lhes forem incumbidas, sob
obrigações eafazeres.

9.

inteira responsabilidadêíçi_._a_ contiggiláda, que deve orientá-los quanto às suas

DO PAGAMENTO

5ª“ "

.

:

35:

.

,

.

.

. .

,

Opagamento será efetuado após ogsrepasses dozlêundgªacionai de Saude aSecretaria Municipal de Saude.
ªiãgiiª

10.

'

VIGENCIA Do CONTRATÍZY-ªf.

:=

""

':, . frªª"

OTermo de Contrato terá por vigêiacia oprazo,» de (um) ano. Devendo ter seu inicio a partir da data de sua

assinatura nas condições etermos elstabeiecidosno art. 57, parágrafo 4da Lei nº 8566/93.

,e

11.

DA FISCALIEâÇÃAêiãªEXECtAIÇÉO DO CONTRATO

Aexecução do Cogijâãtôlºâergá avâiªdar pelo CREDENCIANTE, mediante procedimentos de supervisão direta ou
indireta local, os goals obsefravarãoxõiícpimprimento das cláusulas econdições ora estabelecidas, ede quaisquer outros

dados necessários ao cgntrõiiajªeçavaliaçãbiª dos serviços prestados.
12.

BAS RESPONQASILIDADES DA CONTRATANTE

—Cedertespaço fisléàonde se encontram inaalados equipamentos emobiliário especíncos para realização dos
'

serviços contratados;

»..',ir.__

«w

“

«— Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução das obrigações contratuais, inclusive com o

fornecimento de foods-os materiais de consumo esegurança para obom desenvolvimento dos trabalhos;
—Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tai fim ;

—Promover o acompanhamento e a iªiscalização 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;

—Apiicarà 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 eatuar no mesmo quando necessário
__ Atender de forma organizada e Humanizada

j

—

,

Pag Marechal Deodoro, nª 03, Centro, Caim —
BA -CEP:45420-10
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DAS sANçõEs

14.1. Os prestadores de serviços estarãosujeitos às penalidades previstas nos artigos 86 e87 da Lei 8666/93,
bem como as previstas nas-demais iegisiaçoes aplicaveis, como Portarias eresoluções expedidas pelo Ministério da Saúde
ou Ministerio do Desenvolvimento Social eManuais especificos eaplicáveis ao objeto do contrato ou ajuste, garantindo
sempre o direito de defesa previa e ao contraditorio em processo "administrativo.

v14.2. Os casos de descumprimento do exercicio da profissão serão analisados pelo fiscal do contrato que deverá

encaminhar ao gestor do contrato os pedidos para adoção das medidas cabíveis;

14.3. Na hipótese de apenamento com muita, 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.

15.

cONDIçõEs GERAIS Do CREDENCIAMENTO

Acontratada, para efeito de atendimento ao objeto deste termo de referencia, deverá apresentaiíçfdocumentos
que comprovem asua capacidade técnica para prestação dos referidos serviços.

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); _
b) Alvará de vigilância sanitária;
,
C) No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ouicoritratoªsdâgt, em
registrado, acompanhado de todas as alterações, se houver;
““anita,
tias
“<ref-:=?

.A

devidamente

ci) No caso de sociedade por ações, ato constitutivo, estatuto ouWhCíQLi-rtigatxo
emªvlgor, devidamente
registrado, acompanhado de todas as alterações, se houver, bem comodocumggiitos deggãçãóªcle seus administradores;
e) No caso de sociedade simples, ato constitutivo ou
socialªêlçompannãgâx da diretoria em exercício, e

certidão expedida por órgão de Registro Público comprovando ipgcrição deleto

f) Comprovante de regularidade referente ao recolhimento
do
«.:.,

de Garaªíítla por Tempo
de Serviço (FGTS);
_

_

g) Certidão Negativa de Débitos expedida pela SecretariaviígalReceitaâgederal do Brasil, afim de comprovar a
regularidade da empresa em relação às contribuições previdenciáriaíãgie àvsf-ffcdntribulções devidas, por lei, a terceiros,

incluindo as inscrições em Divida Ativa do INSS;

_

h) Certidão Negativa de Débitos expedida comuniarnente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil._(RFB), ajíim de Comprovar aregularidade da empresa em relação aos tributos

federais administrados pela RFB eàDivida Água;-"da Iêiniãpladmiírfiiªstrada pela PGFN;

j) Documentos que comprovem acãªtllaljtação pijofissionai de todos os profissionais envolvidos com arealização
dos serviços aque se refere ocredenciamªãoçqytéo, coiªifogyme, listagem exigida para pessoas fisicas.
f

“

k) Aempresa contratada «gueverá ÉpZegQentaT-documentos de comprovação do registro dos profissionais nos
respectivos conselhos quando da solioltªção
da ptàtação
dos referidos
serviços. ..
“"Qin,
'
. ,. . .
,
.
.

i) Garantir maior efiggãhdgáe qualgsigdgina assistencia asaude da populaçao por parte das unidades de saude da
familia, assim como sua gesififo;

m) Promovergnivelãêsçatisfatóiªies de qualidade edisponibilidade de serviços em saúde para dar suporte às

atividades erotinas inerentes áoªfjgigograma de saúde da familia eurgência eemergência;

n) Facilitarageferêªiàíçja ela? contra-referência, integrando os processos de regulação eagendamento;
o) Melhor-ar oãteigidinxiªlêªinto aos cidadãos-usuários do SUS;
:p) Aumenteiga cábacidade de detecção precoce dos problemas de saúde da população atendida nas unidades de
saude do municipal,-iii
q) Aumentar a produtividade;

r) Otimizar o uso dos recursos humanos, materiais e financeiros.
16.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

GESTÃO DO CONTRATO

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Jeanine Fonseca

Adriana Assunção

Função: Subsecretária de Saúde.

Função: Recursos Humanos.

E-mail: SAUDE.CAIRU©HOTMAIL.COM

_

E-mail: SAUDE.CAIRU©HOTMAIL.COM

T .: (75) 3653-2027

Tel-.: (75) 3653-2027

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Caim - BA - CEP: 45420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 21.4
E-mall:
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ANEXO I I —(Preferenciaimente em_Papel Timbrado da Proponente)
SOLICITAÇAO DE CREDENCIAMENTO EACEITAÇAO DAS CONDIÇOES DO PRESENTE EDITAL COM AS “DECLARAÇOES
UNIFICADAS" - CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE IJCITAÇÃO
REF. CREDENCIAMENTO Nº >oo</>oo<x.

P
R
O
C
E
N

P
D

O
N
E
N
E
R

N

T

E
:
P
Ç
'O

E

:

CIDADE:

T

E

L

E

F

O

N

E

:

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

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS

UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA iaAi-i Aáâªãiª-ªªizgtgª _
N
I».
“
.

,,

r ,, a»,

DECLARAÇAO: Tendo em vista o disposto no Edital de Licitação Nº 003/2022 VCREDENIEIAMENÉD

instaurado pela Prefeitura Municipal de CAIRU/BA, vem perante V. Exa. apresegtvarxog

"“'-;P

requerer

oseu CREDENCIAMENTO para fins de prestação de serviços de enfermªàgfg? eºªsskistêºttfãiªfqgspecializada,

para atender as necessidades das unidades de saúde do arquipélagorfitiajgtlnhíãiªghmuniCípio de Cairu,

Estado da Bahia, na área indicada aabaixo, aceitando os preços oferecidos
,
INSERIR QUAL SERVIÇO DESCRITO No ITEM 6.1 DO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, C

DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS)

A

I (TERMÓÉÉQREÉRÉNCIA), ONDE TRAZA

'w»;'É!*-.

R

G ELOCAIS
A DA PRESTAÇÃO

Eflgã-ZREDENCIAR-SE

jet-'??? “

OBS: Não será obrigatória acredenciamento em tadas os serúªlqgísizaníveis no presente edital.

a) Assume inteira aresponsabilidade pela inexistênda“, de fatos que posÉam impedir asua habilitação no presente
Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade deixados iqssiocumentos apresentados de habilitação.

b) Sob as penas da lei, não foi considgráada IDIIDONEA páªiicitar ou contratar com aAdministração Pública,

Federal, Estadual, Municipal, e/ou SUSPENSAÉfdEgffcontratat com Ícãªlºlunicipio de CAIRU (Prefeitura).

'“

c)

Aceita integral eirretrataveimente osgteªímõªsçdo Edilàlzemãeplgrafe.

d)

Para lins do disposto no inc. Vdo anixi-Ú da tei l_'-l.º'8.666, de 21 de junho de 1993, Acrescido pela Lei n.º 9.854,

de 27 de outubro de 1999, regulammentada pelo Decreto n.º 4358 de 05/09/2002, que cumpre as disposições do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição “lªekgieral eque? não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre enão

ggãezesseis anos.

Ressalva: emprega menor,; partliªíªfgegªquaiâtªõlªíe anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em casoçaõrrli ªªêitjvo, assinam aressalva acima.

e) Que assume inteiraÍí-aji resrzfiªeiàigãbii dade pela inexistência de fatos que possam impedir suahabilitação no presente
Chamamento Público e, ainda, peiafautenticidade de todos osdocumentos apresentados.
f) Indica como representante legal da proponente, o(a) Sr.(a) (NOME DO EPRESENTE LEGAL),
(UALIFICÇÃ) cujaa «"respectiva documentação(rocuraã ou ocumento eivaiente inri“o no d a s t r de

Pessoas Fisicas —CP_ inscri“o no eistro Geral do Instiu d Idenifica"o —Carteir d Identide) encontra- se
junto aos documenà de habilitação, para praticar todos os atos necessários em nomeda instituição nnanceira, em
todas as etapas deste Credenciamento, e para o exercicio de direitos e assunção de obrigações decorrentes do
Contrato d e Credenciamento.

g) Indico o e-mail:

, e otelefone ( ) (

)

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

Local e d a t a

As inatura do responsável pela EmrPreaça(MarCearchalDeodorr daoe,nº0mp3r,eCersar)ito,Cialru -BA-CEP:45.420-D00
*

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

CREDENCIAMENTO Nº , n o / x m

E-mall:
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ANEXO I I I

TERMO DE CONTRATO Nª

/

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO

PRIVADO, DEVIDAMENTE HABIL1'rADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E
ASSISTENCIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE Do
ARQUIPELAGO DE TTNHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

OMUNICIPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, Praça Santo Antônio, S/N, Centro,
Cairu —Bahia, CEP 45.420—000, CNPJ nº. 11.406.106/0001—06, representada neste ato nos termos do Decreto Municipal

Nº 702, de 06 de agosto de 2021, pela Secretária, Senhora Cíntia Bonfim Rosemberg Meireles,4brasileira, casada,

com endereço residencial na Praça da Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da BahiãygcEP 45.420-000,

portadora da cédula de identidade nº 08.460.435-21, expedida pela Secretaria de Segurança Pública doªãªiago da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 010.771.815—40, confomie delegação de competência çatravéªsxiio termo de

'“

posse, doravante denominado CONTRATANTE eaempresa
situadavªãffêltªªêavc...ÍlI?fà;.,........,
inscrita no CNPJ sob onº.
inscrição estadual sob onº.
einseÉção
onº
neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimenªpfcgntratzo gáêialfíaeiàta) Sr(a).
portador(a) de documento de identidade nº. $i».....àlggv......':gÍ;,,,_,€Émitido por
inscritoia) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº=.=º=.,......áªeg,....Ír;Éçzedãhdàdà no processo

licitatório na modalidade CREDENCIAMENTO Nº >oo</xx>o<, originário do Processorªifijdmimàijvoªfvêgâl/ZOZZ, datado de
20/01/2022, doravante denominada CONTRATADA, resolvem e acordam naçfjôeléªâohaãoªàbgpresente INSTRUMENTO

CONTRATUAL, mediante as cláusulas econdições aseguir ajustadasziiç

pe,.»

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO -Constitui objeto do preaeiàte temp

serviços de enfermagem e

assistência especializada para atender as necessidades das Unidades deaSÉúde ciííªªiªºãiaipélago de Tinharé, Município de

Cairu —Bahia, de acordo com as especincações evalores esiabêiejiêigiwgsliªéste contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO —Oobjeto deste contrato refere—se especiÉcameatÉÉÉs serviços .......................(indicar quais
serviços), aserem executados de acorco com aproposta apresentadaºªàfêiªºedenciamento nos termos estabelecidos no
«f-fff

item 6, do Anexo I - Termo de Referência.

« _

e'.

—

"

PARAGRAFO SEGUNDO - DA REGÉNClgg LEGAL: Estelcontsato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, Lei Federal 8.080, de 19 de seiãembrode Í990, demais normas do sistema único de saúde e pnncípios

gerais da administração pública edemais. legislações aplicáveis, àquai as partes se sujeitam para resolução dos casos

omissos ede qualquer divergência surgidãííjiurantãegexecuâo do mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA WQLCULAÇKQEDA LICITAÇÃO —vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o

A

PROCESSO DE INEXIGIBILIADApEWAÍgtLICrÉAÇÃO, Nº >oo</>ooo<, datado de xx/>o</>ooo<, fundamentado no art. 25
caput, da Lei Federal nº
eªsªiggsjªarlterações, originário do Processo Administrativo nº >oo</>ooo<, datado de

wx/yxfmofx, que também iáasêa afaÉâifparte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda

equaisquer corresponglçnciasªtçpcada entre as partes, nos termos do CREDENCIAMENTO Nº >oo</>ooo<.
CLÁUSULA SEGUNDA JRRAÍÉÍjÍ-DE VIGENCIA -Oprazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses,
iniciando-se na data Ééesua afâsínatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei
Federainº 8666/93,
quiªáªobservadas às normas legais vigentes.
PARAGRAFO UNICO —
Oncontrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado conforme dispõe o

artigo 57, 5 1º, daÍ-Ízei Federal nº 8566/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE

pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de
horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação em R$

durante o período de vigência deste termo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Opagamento dos serviços será efetuado em até 10 (dez) días após a emissão da Nota Fiscal

que deverá ser emitida em favor do Fundo Municipal de Saúde de Cairu, conforme dados do preâmbulo deste termo e
deverá conter atestado de conformidade assinado pelo Secretario Municipal de Saúde ou Técnico Responsável.
PARAGRAFO SEGUNDO - Na Nota Fiscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao ISSQN, caso

ocor a ofatogerador de s %
ouirlmpostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento.
Placa MarechalDeodoro, nº03, Centro, Cairu -BA-CEP:45420-000

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 114

CREDENÚAMENTO Nº xwcx/xxxw:

E-mail:
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PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos diretos e
indiretos requeridos para a execução do objeto especilºicado na cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na
única remuneração devida.

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

PARAGRAFO QUINTO - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento 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

_

As despesas para o pagamento deste contrato correrão àconta dos recursos orçamentários, constíaªªigães de dotações

consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE

FONTE

GESTORA

15001002/ 16000000]

12/01

f»

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTOKÉLZME DESWIÃESA /

PROGRAMA DE TRABALHO

16210000

2.006/ 1.0037/2.067

CLÁUSULAQUI
N
TA-OBRI
G
ACOES
DACONTRATADA
51º -Prestar os serviços de acordo com oestipulado no editai;

NATURE£NªB3=DESQE5A

,

33590393003294 ““t”

_

"'

52º —
ACONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por deteriêiâiriaâb-“Jggal, diàgga-se a:

a) Cumprir carga horária prevista em contrato
l
&
iJ) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforàiãagãlªªtogranºiâa deâaúde , _'
c) Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações eEiiiªtos
d) Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quando
e) Atender de forma organizada eHumanizada

,

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

g) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizp, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a

terceiros, por sua culpa;
"ª
h) zelar pela boa ecompleta execução dos servlçascogtratados efacilitar, por todos os meios ao seu alcance, a

ampla ação fiscalizadora dos prepostéàdesignadosgpeio ÇONTRATANTE, atendendo prontamente as observaçoes e
exigência que lhe forem solicitadas;
=,; “f?
i) efetuar pontualmente o pagansggto dêjj-todasªasàtaxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a exeªéiªgção do ,,oi;3'jeto do presente Contrato, inclusive as obrigaçoes sociais,
previdenciárias etrabalhistas
seus empregados;

A.

j)

manter, durante toda aÉxªççução déigvÇontrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitaçãqçetçipalificaâo exigidas para aassinatura deste Contrato.

k) prestar os serviçogãcinãªaºfgrg aitºiáªãiiãªlidade epadrão, nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,
responsabilimndo-séªiiàiâgralmemgfpelos serviços executados;

i) cumprir, dexgitro dõsíiirazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente. .
*
CLÁUSULA SEXIAÍÉÉiEm nºãiihuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas, se este vier a
se justincar, paravrestaleelecerb equilibrio economico-nnanceiro do contrato, nos termos do art. 65, II, d, da Lei Federal

nº seas/ea.

:»,

ª”

-

CLÁUSULA SETIMAÍ- OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) Ceder espaço físico onde se encontram instalados equipamentos e mobiliário especificos para realização dos
serviços contratados;

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

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

d) Promover o acompanhamento e afiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a
credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas

e) Aplicar àcontratada as penalidades cabíveis na forma da Lei

f) Garantir efeti

g) Forne r

ão do pagamento àcredenciada, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.

ado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contratop%,,
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 21.4

CREDENCIAMENTO Nº >oº</>ooo<
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h) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e nscalização dos serviços, sob os aspectos

quantitativos equalitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando àContratada as
i)

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
Fiscalizar a execução do contrato e atestar a Nota Fiscal;

j) Efetuar pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no contrato;
k) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;

i) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do
mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida
assinatura, conforme art. 61, 51º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA orrAvA - DAS OBRIGAÇõES RECÍPROCAS

51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato depeiãõizeâde prévia

concordância entre as partes, por escrito.

52º Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, visandogagiorjalizvâããg ou
aperfeiçoamento dos serviços, que resulte em alteração nos seus custos, será objeto de renegodiaçãcziºfêiàºgcláªfiêpias
Financeiras deste Contrato.

A

_]; ,

R i ? » '“

CLÁUSULA
NONA -DA FISCALIZAÇÃO -Anscaiização dos serviços, ora contratados, âvéíªezgerci
dàipjaiagãóntratante
através de pessoa designada com poderes para:
%%%&,”
'

51º recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as cõiªgigõe; neste Contrato;
52º comunicar àContratada quaisquer irregulandades encontradas na
selrªijcos, estabelecendo prazos
para que as mesmas sejam regularizadas;

alífãi

53º notificar, advertir edenunciar ocontratado em caso de cªiizgiêfímprirnªentbâdgsjtenfâíãvaté os constantes na Cláusula
Segunda;

54º Proceder ao acompanhamento da execução do contrátáífioagiªfêiªbma do 67 da Lei Federal 8.666/93, licando
esclarecido que aação ou omissão, total ou parcial, da fiscalizãçãªàçlxdo Coiagçfatante não eximirá àContratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
a) A âscalização será exercida no interesse exclusivo da cªoiritratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.
% "' L
b) As exigências e a atuação da gªflscalizafção peloªlfkâzgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral eêgçligsivaªba contratátlaªno que concerne àexecução do objeto contratado.

c) Ahscalização eoacompanhamentãêdgfzexecifâãpíeiãste Contrato, não reduz ou exclui aresponsabilidade da
CONTRATADA, para escusá-ia dãotãseusêncargos:
d) Agestão do presente termo de cdíitigato
ieaiizada pela Subsecretária Municipal de Saúde do Município de

A

Cairu aSenhora Jeanine Cõisgawçiªonseêaªsuz

e) Fica designado o(a) Servi/idade)]

gaggna Secretaria de Saúde, deste Municipio

de Cairu, Estado daviõãiiieãçomolreªsponsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos
termos dadisposigãê contidalàfigart. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 esuas alterações.

f) As exigências; "ãªgtuação “da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidadeáiginicãªggtgegral eexclusiva da contratada no que concerne àexecução do objeto contratado.
g) Aação oiiiiggmissãbgiLtotái ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá àCONTRATADA de total
responsabilidade na ªéáãecução do contrato.

CLÁUSULA 'DÉCIMÃA - DAS PENALIDADES - Odescumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como
credenciamento sujêiítãrá oCredenciado, no que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida aprévia e
arnpia defesa, nando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.

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

c) Suspensão temporária de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;

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

aplicou a penalidade.

52º Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito a
urna pena de detenção 6(seis) meses a2(dois) anos, emuita, conforme detennina oArt. 93 da Lei 8.666/93;
53º Aquele ue u licitaâo instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela

decorrent

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 2x4
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I - Elevando arbitrariamente os preços;

II —Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsincada ou deteriorada;
III - Entregando uma mercadoria por outra;
I v —Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V - Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa à proposta ou a execução do contrato; ficará sujeito
a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, conforme determina o Ait. 96 da Lei 8.666/93.

v

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua
rescisão com as consequências contratuais e as previstas na Lei nº. 8666/93.

,

f; 1º OCONTRATANTE poderá rescindir adminístrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII, “Xi/II eXVIII do art. 78 da Lei 8.666/93
&

g2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I aXI eXIII do art. 78 da Lei 8.666/93
direito aqualquer indenização.
53º OCONTRATANTE poderá considerar opresente Contrato rescindido de pleno direito, sem
direito aqualquer indenização, nas hipóteses em que:

..

.

—

ao contratado

ãªêglrªtratada,
““::;

'

«

a) ACONTRATADA abandonar ou suspender aexecuçao dos serviços, salvo por megas/Digite CÍBSOÁQTEUIQÉQU» de força

.»,

maior, devidamente, comprovados;

V

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;

c) ACONTRATADA requerer ou tiver sido declarada afalência, concordatãâªfçªiãríisolvêââjia oªªuºâçªiiªolução judicial ou

eziztrajudiciai;

A

__

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO FORO -As partes elegemnâgofªForo da arca dêefgbfialença, Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
contrato.

para

dúvidas oriundas do presente

E, por estarem assim justos econtratados, firmam o presente Cômªº ergiifgiíí (duas) vias de igual teor eforma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido eachado
CAIRU-BA, "

_

i de 2021.
e

“ir-Zig,

?A

““ª

c

3

CINTIA BONFIM

MUNICÍPIOpe
CÓNTRATAN
4íâªiíªía_

TESTEMUNHAS:
01“ '; l
Nome:

Lá?

CPF nº:

xx>0<>oo<

CONTRATADA

«“g;,

“saia,

'

.

Oz. '
Nome:

.

.
.

CPF nº:

—

(Telefax) (75) 3553-1151, nmai: n a

CREDENCIAMENTO Nº jJuX/ICÍXK

E-mail: iiricoaçajnta um»
Página 19 de 19

”

