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k) Aempresa contratada deverá apresentar documentos de comprovação do registro dos DFDÍÍSSÍODBÍS nos
respectivos conselhos quando da solicitaâo da prestação dos referidos serviços.

l)_Gamntir maior ehciência equalidade na assistência àsaúde da população por parte das unidades de saude da
família, assim como sua gestão;

m) Promover níveis satisfatórios de qualidade edisponibilidade de serviços em saúde para dar suporte às atividades
erotinas inerentes ao programa de saúde da família eurgência eemergência;

n) Facilitar areferência eacontnrreferência, integrando os processos de regulação eagendamento;
o) Melhorar oatendimento aos cidadãos-usuários do SUS;

p) Aumentar acapacidade de detecção precoce dos problemas de saúde da população atendida nas unidades de
saúde do município;

_

q) Aumentar aprodutividade;

'

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

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

GESTÃO DO CONTRATO

FlscAuzAçilo po CONTRATO

Jeanine Fonseca

(ich-iana Assunção

Função: Secretária de Saúde.
E-mail: SAUDE.CAIRU©HOTMAIL.COM
Tel-.: (75) 36S3—2027

"Rincão: Recursos Humanos.
_E—rría_il: SAUDE.CAIRU©HOTMAIL.COM
"=Tel—_.: (75) 3653-2027

gli"

Praça Marechal Dandara, nº 03, (Bibo. calm -en —
cen: 45420000

neem) (75) 3653-2151, ramal: zu

E-mail:
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ANEXO n - (Preferencialmente em Papel Timbrado da Proponente)

SOLICITAÇÃO DE CREDENGAMENTO EAÇHTAÇÃO DIS CONDICOES DO PRESENTE EDITAL COM AS “DECLARAÇOES
UNIFICADAS" - CREDENGAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

_

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO
REF. CREDENCIAMENTO Nº )oo</>oo<x.
PROPONENTE:
CNPJ:

ENDEREÇO:
C

T

E

I

L

E

D

F

A

O

N

E

:ª._-_-, _

D

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, E

E

PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EAssisºrêiiciAªissiiegAuzAbgkno Amano
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS ,PARA ATENDER_=Ag_ NEcessiDiipEs DAsyriiDADEs
DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA
ª"

DECLARAÇÃO: Tendo em vista odisposto no Edital de Lldtação Nº
instaurado pela Prefeitura Municipal de CAIRU/BA, vem perante V.

CREÚENClAMEN-IO Nº xxx/xxxx,

aneiõsgdocunientos erequerer

o seu CREDENCIAMENTO para fins de prestaáo de
plantonistas e
assistência speciallzada, no âmbito da atenção primlãr-ia-"ªªªg-Wurgênciiifç Emergência Zdhoras , para
atender as necessidades das unidades de saúde do
tinhãii, município de Cairu, Estado
da Bahía, na área indicada aabaixo, aceitando os preços

INSERIR QUAL SERVIÇO DESCRITO NO nega.: oo Alvão; (negro DE REFERÉNCIA), ano: mau
DESCRIÇÃO Do SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIQÉQARGA HORÁRÍÉzªQIÃÁNHTAUVOS ELOCAIS DA PRESTAÇÃO
Dos SERVIÇOS EESTIMATIVA DE vAtoReslâseRãªiªª/foqsl HÁ iNTEResªsE EM CREDENCIAR-SE

om Não será obrigatória o

JÍSPOIIÍVBB“ na presente odiar/.

a) Assume inteira aresponsabilidade pela f a t o qs
ue possam impedir asua habilitação no presente
Chamamento Público e, ainda, pela autiíªrigddadêããltpdos oâdocumentos apresentados de habilitação.

b) Sob as penas da lei, não__fol considerada INÍÉONEA para lidtar ou contratar ocm aAdministração Pública,

Federal, Estadual, MunidpaiDe/oiÉggSPENsABgªoontratãr com oMunicipio de CAIRU (Prefeitura).

c) Aceita integral ehirreoaxtairielmêfftçios termííg do Edital em epígrafe.

d) Para fins do dlsàãxqgãno
oo'-apago Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Acrescido pela Lei n.º 9.854,
de 27 de outuorooe D e c r e t n.ºo
4358 de 05/09/2002, que cumpre as disposições do inciso
mun do art. 7 º ª d a _ _eque não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ouªâfifàêlubreªevfoão
mênor de dezesseis anos.
R$a“:
rnenºõijãía
de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Obsºêigyadção: ÉFjiãÉçi-aiimºiagiyo, assinalar aressalva acima.

e)
iiílgelraªãígjelsponsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir suahabilitação no presente
Chamariiêito
airªida, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados.
f) Indica
íªâiiíesenzanm legal da proponente, o(a) Sr.(a) (NO m REENTANT GL),
( X c u j aarespectiva documentaáo('o ou umen “vale inscri" g Cadastro de

encontra- se

junto aos documentos de habilitação, para praticar todos os atos necessários em nomeda instituição nnancelra, em
todas as etapas deste Credenciamento, epara oexercício de direitos eassunção de obrigações decorrentes do
Contrato de Credenciamento.

g) Indico o e
m
a
eotelefone
i
(k
)(
)
para contato e convocaçõesneoessárias, declarando estar ciente de que aconvocação para assinatura de contratos
se dará via e-mail indicado.

Local e data

Assinatura do responsável pela Empresa (Carimbo da empresa)

PfaaH3uíta|Dmaro,nº0J,€BWn.Caªru-BA-GP:4SAZO-0M

(lada!) (75) 3653-1151. ramal: 210

E-malz

(REDENGAMENTO Nº xxx/mar
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ANEXOn z

TERMO DE CONTRATO Nº
/
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDIQS DE DIREITO
PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS,
PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO Amano DA ATENÇÃO PRIMARIA EURGENCIA E
EMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO
DE TINNARÉ, MUNICÍPIO DE a m u , ESTADO DA BAHIA.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE Sl OMUNICIPIO DE CAIRU BA EA EMPRESA

NA FORMA

ABAIXO:

OMUNICÍPIO DE CAIRU, Blade da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14.23S.907/0001—44, sito à Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado nesteato pelo Olefe do Poder

Executivo, Senhor Hildédo Antônio Meireles Filho, brasileiro, casado, comºlendereço residencial na Praça da
Bandeira, s/n, Cajazeim, nesta cidade de Caim, Estado da Bahia, CEP 4S.4200w,:poriador da cédula de Identidade nº
01.718.085-68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, insulto no Cadastro de Pessoas Físicas
sob nº 124.403.105-49, oonfonne delegação de competência através do termo de posse, doravante denominado

CONTRATANTE e a empresa

situada à

inserido estadual sob onº.

inscrita no CNPJ sob o nº.

einscrição mimidpal sob o n

neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contlato
pelo(a) Sr(a).
portador(a) de documento de identidade nº.
emitido por
inscrito(a) no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
aedenciada no
licitatório na modalidade

CREDENCIAMENTO Nº )0<X/)OO0<, originário do Processo Admlnisuativo nº
datado de 28/06/2021, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem eacordam na celebração do presente, INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as
cláusulas econdições a seguir ajustadas:

.

,_

''

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

especialistas, plantonistas e assistênclagspecializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do
Arquipélago de Tlnharé, Município deªªiªairil - Bahia, de acordo com as espedâações evalores estabelecidos neste
contrato.

,

',

PARAGRAFO PRIMEIRO - Opbjeto destecontiato refere-se especificamente aos serviços .......................(indicar quais

serviços), aserem executados deacorco com aproposta apresentada ao credenciamento nos termos estabelecidos no
item s, do Anexo i - Temloaenefeiêxlcla.

PARAGRAFO sEGuúoo_:...DA'it£GÉrédA'-t£GAL: Este contrato éregido pela Lei Federal nº ases/sa ealterações

posteriores, Lei Federal 8.080, deIQ-de setembro de 1990, edemais normas do sistema único de saúde eprincípios
gerais da adtninistmçâo

e

legislações aplicáveis, àqual as partes se sujeitam para resolução dos casos

omissos ede qualquer divergência surgida durante aexecução do mesmo.

PARAGRAFO seduuoo fã,-pu VINCULACAO DA LICITAÇÃO - Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o

PRocEsso DE mexídzçiúonoe DE LICITAÇÃO, Nº noz/xxxx, datado de xx/ior/xxzor, fundamentado no m. 25,
api/ç da LeiFeàal líª 84766/93 esuas alterações originário do Processo Administrativo nº xxx/xxxx, datado de
xx/xx/aoorx, que também passa afazer parte integrante deste inárumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda
equaisquer correspondências trocada entre as partes, nos termos do Credenciamento nº nor/mix.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA - Oprazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) maes,
iniciando-se na data desua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos temlos do artigo 57, da Lei
Federal nº 8666/93, desde que observadas às nomlas legais vigentes.

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

CLÁUSULA TERCEIRA —PREÇO ECONDICOES DE PAGAMENTO - Pela prestaçfo de serviços, aCONTRATANTE

pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de
horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando apresente oontlatação em R$
durante o período de vigência deste termo.
Manhuacu! Dcodoromªili, CehmzCam-Mvlilº: 45411000)
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Opagamento dos serviços será efetuado em ate' 10 (dez) dias após aemissão da Nota Fiscal

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

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

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

indiretos requeridos para aexecução do objeto especifimdo na cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na
única remunerado 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, odocumento será devolvido

imediatamente para substituição e/ou emissão de Nom de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.

CLÁUSULA QUARTA -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
-' _
As despesas para opagamento deste contrato correrão àconta dos recursos orçamentários, constantes de dotações
consignadas no orçamento municipal vigente, abavés das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
_____
PROJETO
. _ ELEMENTO DE DESPESA I
i

""m""Gem," m
1º]1º

10/20

0002/0014

PROGRAMA DE mentira
= —ª_—«='.;,j__ NATUREZA
DA DESPESA
._ fcc. .
'
2.o04/ 2.050

-'—.

35,15“

._-

CLÁUSULA QUINTA -OBRIGACOES DA CONTRATADA

33.90.39.0o.oo

i

"

'

bª'ª -º.í,-,=“gí,' 3"

51º -Prestar os serviços de acordo com oestipuladoíno edital;

'—_,__

52º —
ACONTRATADA, além das obrigações contidásfànqe Contrato porªígefeªnninação legal, obriga-se a:
a) Cumprir carga horária prevista em contrato;;

A

b) Cumprir obrigações frente ao Setvlgo proposto cmifonrieclªrograma de Saúde
c) Participar de Reuniões, Encontros, Qpacitaçõeste Eventos
d) Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quandoriecessário
e) Atender de forma organizada eHumanizado

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

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

terceiros, por sua culpa;

.

h) zelar pela boa emmpleta execuóo dos serviços contratados efacilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação flscalladora dos pmpostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência que lhe forem solicitadas;

i) efetuar pontualmente opagamento de todas as taxas eImpostos que incidam ou venham aincidir sobre as

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

j) manter, durante toda aexecução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condiçõs de habilitação equalificação exigidas para aassinatura deste Contlato.

k) prestar os serviços acima em alta qualidade epadrão, nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizado-se integralmente pelos serviços executados;

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

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

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

cuiusuu s e n n a —OBRIGACOES oo CONTRATANTE

a) Ceder espaço iísico onde se encontram instalados equipamentos emobiliário especíncos para realização dos
serviços contratados;

b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução das obrigações contratuais, indusive com o
fornecimento de todos os materiais de consumo esegurança para obom desenvolvimento dos trabalhos
( Y i n )(TS) 3651-2151, fluid: 116
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c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado parà tal hfn

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 à
credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas

e) Aplicar àcontratada as penalidades cabíveis na fomaa da Lei

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

h) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e hscalização dos serviços, sob os aspectos

quantitativos equalitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando àContratada as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;

i) Fiscalizar aexecução do contrato e atestar a Nota Fiscal;

' '

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

|) Publicar oresumo do Contrato eos Aditamentos que houver, na lmprensajonclal

o5º (quinto) dia útil do

mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro defZO (vinte) dias acontar da referida
assinatura, confonne art. 61, 51º da Lei 8666/93.

'

CLÁUSULA OITAVA —DAS OBRIGAÇÓES neávnocns

51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajudados flerte Contrato depende de prévia
concordância entre as partes, por escrito.

_

52º Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTÉATADA, visando racionalização ou

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

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO - Afiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante
através de pessoa designada com poderes para:
:
_5 ª

51º recusar os serviços que não tenhamlsido executados de acordo coin-'as condições especificadas neste Contrato;
52º comunicar àContratada quaisquer irregularidades ermnuadas na execução dos serviços, estabelecendo prazos
para que as mesmas sejam regulariádâsi _

=

53º notiâcar, advertir edenunciaifooonoatado em asso de descumprimento dos itens aaté os constantes na Cláusula
Segunda;

-

54º Proceder ao acompantamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8565/93, ficando
esclarecido que aaçãoou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá àContratada de total
responsabilidade na execuéo doªmnuato.

a) A nscalizadoº sera ekemida" ino interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidáth daªamuíátàda.

b) As exigências e 5a
da hscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade únliz, integral eexclusiva da contratada no que concerne àexecução do objeto contratado.
c) Afismlizaáo ebacompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exdui a responsabilidade da
CONTRATADA, pãÍaesqrsá-la dos seus encargos.

d) Agestão do presente temia de contrato será realizada pela Subsecretaria Municípal de Saúde do Município de
Caim a Senhora Jeanine Costa Fonseca.

e) Fim designado o(a) Servidor(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,Çaggna Secretaria de Saúde, deste Município
de Cairu, Estado da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos
termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8566/93 esuas alteraçõs.

f) As exigências e a atuação da nscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral eexclusiva da contratada no que concerne àexecução do objeto contratado.

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

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

credenciamento sujeitará oCredenciado, no que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida aprévia e
ampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes penalidadesz
a) Advertência por escrito.

b) Multa de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço.
r / f ,..
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c) Suspensão temporaria de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo
prazo de até 05 (oinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos detemiinantes 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
uma pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, confonne determina oArt. 93 da Lei 8666/93;
53º Aquele que fraudar licitação inázaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela
decorrente:

I - Elevando arbitrariamente os preços;

Il -Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsiiºicada ou deteriorada;

III - Entregando uma mercadoria por outra;

'

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

' if",

V—
Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa àproposta ou aexecuâo do contrato; hcará sujeito

apena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina o96'da_ Lei 8666/93.»

cuiusuu DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - Ainexecução, total qnjªjiàiciai, destéªzoontràtõránsejará asua
rescisão com as consequências contratuais eas previstas na Lei nº. 8.666/93,,,,_'
" ';
J::

&1º OCONTRATANTE poderá rescindir adminislrativamente opresente contrato _nas hipóteses previstas nos incisos Ia

xn, xvn eXVIII do art. 78 da Lei 8666/93

_ __

,

—

52º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I aXI eXllíjclo art. "Nida Eêiºgõôõ/QÉ não cabe ao contratado
direito aqualquer indenização.
fig;
53º OCONTRATANTE poderá considerar opresente Contratíftescindidoºtãe pleno direito, sem que assista àContratada,
direito aqualquer indenização, nas hipóteses em que:

,:

a) ACONTRATADA abandonar ou suspender aexecução dosiªsenriços, salvo-,por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente, comprovados;

_

_,

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das aáuêriiãêªagnçratuais;
c) ACONTRATADA requerer ou tiverrsªijtío declãªiaçdawãlííaléncia, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou
extrajudicial;

«:)...

E

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ÍÍO-fORO-Jªªêispartesíglegem oForo da Comarca de Valença, Estado da Bahia, que

prevalecerá sobre qualquer oLitro, p o r privilêóàgo que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.

>

E, por estarem assim justosªvâg-contrãaºíadqçgos, fiiífitªiam opresente contrato em 02 (duas) vias de igual teor eforma na
presença das testemúrilífºasªquesubsícrevíªfrnãlêôõis de lido eachado conforme.
CAIRU-BA,

de

de 2021.

Hitoêcioªmroiiio MÉYRELES FILHO

Munícipio” oe qitnuiariiiiA

CONTRATADA

conrnArÃiiiiªs

TESTEMUNHAS:

01-

0

Nome:

Nome:

CPF nº:

CPF nº:

2

u!
Praça Harumi Deodoro, nª oa, Centro, Cairu - na -cer: 43410400

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

E-mall: iigitasamíaiuuzaigoym
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Ementa:

Licitações.

Parecer

Juridico

Prévio. Obrigatoriedade. Art. 38 parágrafo
único d a Lei nº 8.666/93.

Ilmo. Sr.

Presidente da CPL

'

Cairu - B A

Em atenção à solicitação de V. Sa. no que se refere à emissão de parecer

juridico referente das minutas do contrato edo edital quanto ao procedimento licitatório
registrado nesta Prefeitura Municipal para CREDENCIAMENTO correspondente ao
Processo Administrativo nº 258/2021, temos a informar o seguinte:

Procedemos à análise criteriosa das Minutas do Edital e do Contrato anexo ao

processo administrativo ora apresentado tudo nos termos do art. 38, parágrafo único
da Lei nº 8.666/93.

Segundo a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que veio regulamentar
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabelecendo nomias gerais sobre
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios verificamos, de logo, que existem

recursos orçamentários suficientes para custear as despesas decorrentes do presente
processo licitatório.

identificamos, ainda, que a natureza da contratação pretendida (SERVlÇOS) e

o regime de execução ou condição de fornecimento (PARCELADO), encontra—se
adequadamente caracterizado, atendendo ao que estabelece aLei Federal 8666/93 .
Ovalor global foi determinado de acordo com previsão de gasto anual ara o
objeto que. em virtude da volatilidade dos preços das passagens em rela ão ao
período de uso das mesmas, restando consignado ovalor máximo de R$ 5.68 269,04

(cinco
milhões seiscentos eoitenta
eoito mil, duzentos esessenta eno eãeis
e
quatro centavos).
&
,
_/

___!

—,

i
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I - D A MINUTA DO EDITAL

O Edital está devidamente caracterizado com o timbre da Prefeitura Municipal,
contendo número de ordem_, modalidade, regime e tipo de licitação, bem como local,
dia e hora para realização do procedimento, atendendo ao que estabelece o art. 40 da
Lei 8566/93, constando:

—Objeto da licitaçâo,«em descrição sucinta eclara;
- Endereços eletrônico para comunicaçõeslesclarecimentos/impugnações;
-

Aviso na forma estabelecida na Lei nº 8.666/93;

-

Condições de execuçâo do serviço.
Sanções para o caso de inadimplemento;

- Condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a
31 da Lei 8.666/93, bem como o estabelecimento da forma de apresentação
das propostas na forma da legislação;

-

'
-

Critério para julgamento das propostas;

Locais, horários em que serão fornecidos elementos, infomações e
esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto bem como, o edital e
s e u s anexos;

-

Critério de aceitabilidade dos preços;

ª

Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

W

ermo de Referência

R1citação
- com—
encramento
eaceitação
o
resente edital
as "declara ões
unificadas"as con ições o

E

E

ll - DA MINUTA DO CONTRATO

No que se refere a"minuta do contrato” a ser firmado entre aAdministração e o
licitante vencedor, apresentado em anexo ao Edital, constatamos que este reúne as
cláusulas necessárias indicadas no art. 55 da Lei 8666/93, estando ali definidos:
XX

- Oobjeto eseus elementos característicos;
- O regime de execução ou a forma de fornecimento;

ª
.-

- Opreço
easdo condi
ções de depagament
critérios,dedªlse
periodicidade
reajustamento
preços,o, osos critérios
, alizaçãoe
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a' do efetivo
pagamento;

E

..,

"“'-%.,-

:“

&
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' O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica;
— Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
valores d a s multas;

'

O s casos d e rescisão;

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

- Vinculação ao edital de licitação;

- A legislação aplicável à execução do contrato;

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

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

lll - CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, concluímos que as Minutas do Edital e do
Contrato se encontram em confonnidade com os arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666l93,

devendo o edital original ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela

Presidente da Comissão de Licitação, dele extraindo—se as cópias integrais ou

resumidas, para sua divulgação aos interessados (Art. 40, ê 1º da Lei 8666/93) e, em
homenagem à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), seja a integra do
edital disponibilizado no sitio oficial do Municipio.

Logo, nada mais havendo a acrescer ou a modificar, em atendimento ao
disposto no Art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8666/93 esuas alterações posteriores,
aprovamos o procedimento para publicação, com a consequente dennição da data
para abertura das propostas einicio da fase extema da licitação.
Salvo melhorjuízo, este é nosso parecer.
N.
';

Cairu(BA), 28 de junho de 2021.

'N.

í

x

INA ER FERR OJUNIÓR"
ASSESSOR JURÍDICO

-

S
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Comissão Permanente de Licitação

Acolho o Parecer Juridico emitido acerca do Processo Administrativo nº 25812021. ao

.

tempo em” que autorizo a adoção das providências necessárias para ocredenciamento
de pessoas jurídims de direito privado, devidamente habilitadas, para prestação de
serviços de médicos especialistas, plantonistas e assistência especializada, no âmbito
da atenção primária e urgência e emergência 24horas , para atender as necessidades
das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé, Municipio de Cairu, Estado da
Bahia.

Cairu (BA), 01 de julho de 2021.

Atenciosamente,

n'
A f f#
,

HILDÉCIO AN

O

IRELES FILHO

Pref ,Mu icipal
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SUPERVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITACOES

(
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

-

E D I T A L Nº 040/2021

CREDENCIAMENTO Nª 006/2021

0 MUNICÍPIO DE CAIRU. Estado da Bahia. pessoa juridica de direito público interno. com sede na

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro. CEP 45.420-000. inscrita no CNPJ nº I4.23S.907/000l—44.

através da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -CPL, designada pelo Decreto Municipal nº
502 de 02 dc março de 2021, nos tennos da Lei Federal nº 8666/93. de 21 de junho de [993 esuas

alterações: elegislação pertinente, toma público para conhecimento de quem possa interessar. aabertura
de Processo para o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado. devidamente
habilitadas, para prestação de serviços de médicos especialistas, plantonistas eassistência

especializada, no âmbito da atenção primária eurgência eemergência 24horas ,para atender as

necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé, Municipio de Cairu, Eestado da
Bahia, conforme especificações constantes do Edital eseus anexos.
PRAZO ELOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

Início da entrega: 05/07/2021
Data final de entrega: 3l/12/2021.
Horario: Administrativo da Prefeitura Municipal de Caim/BA aplicável àSecretaria da Administração.

Local de entrega dos documentos: Sala da Comissão Permanente de Licitação. situada no Complexo
Administrativo Diogo Magalhães Brandão -Praça Marechal Deodoro. nº 03. Centro. nesta cidade de
Caim —Bahia. CEP 41420-000

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Atender as condições do edital.

Oedital completo einfomações complementares poderão ser obtidas junto aSupervisão de Compras,
Contratos eLicitações, através do Setor de Licitações, nos dias úteis. no endereço acima descrito ou
diretamente
no
Diário
OÍICÍªI
do
Município
no
endereço:
hits:/'!Www .cairti.ba.vov.briSitefDiario()licizil .

Cairu - Bahia. 05 dejulho de 202I.

. / "
'

f 4/' x /

'

Robson ifàºeníáiva dos Santos
Presidente C PI.

Decreto nª 502. de 02 de março de 2021.

Praça Marechal Deodoro. os .» Centro -CAIRU/BA, CEP: 45426300
Tel: (75) aoss-zisi - E-mail: iiciizieatvigiztsbaavlr

' '

ª

'

=
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EDITAL Nº040/2021 -CNAMAMENTO PUBLICO

l

v

CREDENCIAMENTO Nº 006/2021

v

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

|

lOBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA %
'.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISI"AS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO

ÃMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS i

UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
.

EMPRESA

'

i

!
|

__

PESSOA PARA CONTATO:

i

ENDEREÇO:

'

'

CNPJ:

E-MAIL:

CIDADE:

ESTADO: E

TELEFONE:

F

A

X

|

:

i

l

.

ª.»

—

Tomamos conhecimento, através do acesso àpágina .cairu.bav.hr (Diário oficial do Município de Caim), cópia do
lnstnimento convocatório da licitação na modalidade de CREDENCIAMENTO Nº 006/2021 na forma acima identificada.

Looal:__?_____,__de______de_____.

l

RAZÃO SOCIAL] CNPJ /NOMEDOREPRESENTANTE LEGAL /AS INATURA

l

_ _ _ _ _ _ _ __

Senhores licitantes,

l'

,

l

Visando comunicação futura entre aComissão Permanente de Licitação deste Municipio eessa Empresa, solicitamos o'
preenchimento do recibo de retirada do edital "(modelo acima) eenvio ao Setor _-Fesponsável por meio do email

licicaocairu..ov.br

,]

Anão remessa do recibo exime aDiretoria de Compras, Contratos, Convênios eLicitaçfães da comunicaâo de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações rdlcionals.
_

l.

r

“ É S É W T "T i í í ã ó h E 3 u í o T f "
(Tddlx) (75) 3653-2151, ramal: n a

Emei: llcitacau _;__<5—_r_.i_ saga-pg
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EDrrAL Nº oco/zon - CNAMAMENTO PÚBLICO

CREDENCIAMENTO Nº ooo/zon

1.

A
,

gg

REGENCIA LEGAL:

Caput do art. zs da LEI FEDERAL Nº 8566/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1,993, Esu/iis ALTERAÇÓES, LEI FEDERAL 8.080,
DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, EDEMAIS NORMAS Dp sisrEMA UNICO DIS SAUDE EPRINCIPIOS GERAis DA

ADMINISTRACAO PuauOA EDEMAis LEGISLAÇOES APLICAVHS
n.

_

.

o R G o s INrEREssADOs:

.

rn.

v.

SECRÚARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

_

MODALIDADE:

Iv.

CREDENCIAMENTO Nª 006/2021

PRãrfEsso ADMINIsrRArrvo Nº

ass/2021, DATADO DE 23/05/2021

— RIO DE JuLGAMENTo:

"Í

"

POR ITEM (Os INTERESSADOS PODERÃO SE OzEDENaAR APENAS PARA os ITENS DE sEu tNTEREssE)

VI.

,

,
l

.

l

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEyIDAMENTE iiAisiLrrAoAsl

PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, No,

AMBITO
,E URGENCIA
EEMERGENCIA
ATENDERBAHIAsA. NECESSIDADES
UNIDADESDADEATENÇÃO
SAUDE DoPRIMARIA
ARQUIPELAGO
DE TINHARÉ,
MUNICIPIO24HORAS
DE CAIRU,, PARA
EsrADobA
"?? - DAS |
.

VII.

,_._

LOCAL EDATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO Dos DOCUMENTOS RELATIVOS AI-LCIBILITAÇÉ;

DATA DE INÍCIO DE ENTREGA: os DEJULHO DE 2021. DATA FINAL DE ENTREGA: 31 D;- DEzEMeRO DE 2021. i
NoRAiuo: ADMINISTRATIVO DA PREEErruRA MUNICIPAL DE cAiRu APLICÁVEL SECRETARIADA ADMiIjjIsrRAÇAo;

LOCAL DE ENTREGA OA DOCUMENTAÇÃO: NA SAIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO snªçADA NOÉgOMPLExo
LICITACOES).
X '

ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nª 03, CENTRO. (sgrOR DE

ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO: EM ATÉ CINCO DIAS [nas APÓS oRECEBIMENTO DA DOCUMENTARIO,

DrvuLGAçAo Dos cREDENCIADOs: NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, ATÉ oQUINTODIA ÚTIL i

SUBSEQUENIE A0 MES EM QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENciADOs. ':
vin. DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

:

mm

'" "

. NATuREzA DA DESPESA » X
X
PkgiTRABALHO
ggnitn.329º .__ELEMENTOPfºªººªªª"

GESTORA
10/10

XX

0002/0014

2004/ 2.050 . ,

IX. PRAZO DE HECUÇAO/VIGENCIA
12 (DozE) NEsEs

3190390000

x—PATRIMONIO uoutDOMiNiMo
NÃO sE APucA.

XI. LOCAL, HORARIO EMEIO DE COMUNICACAO PARA BCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL: _

K

AsSERAO
INFORMAÇÓES
ESCLARECIMENTOS
«acess/unos
A0 PERFEITODASCONHECIMENTO
oo otimoEDAS
DESTA13HO0MIN
LICITACAOAS
PRESTADOSE
PELA
COMISSÃO DE LICITAÇAO,
DIARIAMENTE,
OBHOOMIN AS IZMOOMIN
IGHOOMIN, NO ENDEREÇO ACIMA.

o EDrrAL PODERÁ sER coNsuLrADo GRATurrAMENrE No DIARIO oncxAL Do MuNIcIPIo PELO srrE
m g /L ª m g g ª u / ( g j g g g g
_
ACOMUNICAÇÃO SE DARÁ POR E-MAIL: Iicairu.ba.br Ou PELO TELEFONE (75) 3653-2151, RAMAL: 214.
ToDAs As DEcIsõEs _E coMuNIcAcõEs QuE sE, FIzEREM NECESSÁRIAS, INCLUSIVE o JULGAMENTO FINAL
cLAssrrxcArORIo SERA ANuNcuioo EM SESSAO PUBLICA ou ATRAvEs os iauaucAqto no DIARIO OFICIAL DO
MUNICIPIO DE CAIRU - aAiiIA QUE PODERÁ sER coNsuLTAoo, TAMDEM, ATRAVÉS DO srrE:

PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAO

RobsonVicente SilvadosSantos

Decreto Munici . nº 502 2021 de 02 Ma ode 2021
Praça Marechal Dmdom. nº co. Camo. Cairu —
à. —
CET»? «summon "

(Telefax) (75) 1653-2151. maul: 114

E-nuil: lnzvtbtúoêfâtfuªawà
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12.1. Aparticipação neste credenciamento implica em concordância eaceitação de todas as condições estabeiecidgí

xxx - DISPOSIÇÓES vneunxnanzs
neste Instrumento convocatório.

12.2.

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

12.3. Estaêo credenciados arealizar os serviços, as empresas que apresentarem corretamente adocumentação exigida,
concordando com os valores nxados pela Administraçâo, confonne tabela do Município de Caim/BA constante no Anexo 1Termo de referência.
12.4.

XIII —DAS FASES DO PROCEDIMENTOS PARA OCREDENCIAMENTO

13.1 -Oprocedimento seletivo para credenciamento sem composto pelas seguintes fases:

a) Divulgação do Chamamento;

'

b) Análise da documentação e habilitação;

c) Divulgação dos aedenciados, através de Publimafo no Diário oncial do Municipio de Cairu/BAN
(

> 9 f . - c _ i d ) ;

«&

13.2 -Acontmtação dar-se-á por inexigibilidade de lidtação, valendo-se da figura do credenciamentoníindkâlníããhtado no
art. 25, caput, da Lei Federal nº 3555/1993.

,

14.1. Podeiâo participar desta licitação,

_

xxv -oonorções oz PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4

“.;

1.4.1.1. os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com oobjeto desta licitação observa 15, Qjmbém, as

demai
gênciasjudeste
14.11.s exipessoas
rídicas,Instrumento;
legalmente constituidas, habilitadas, com idoneidade, regulari"dade jurídico &
f_;ap, "'qllje não

tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público eque
as
condições hxadas neste edital eseus anexos e, ainda,que aceitem as normas estabelecida? pelo Município de Qjfzijºlgq

14.2. Não poderão participar desta licitação lntitulções:

:

1.4.2.1. proibidas de participar de licitações ecelebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

1.4.2.2. que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração mau;.
'
1.4.2.3. que estiverem irregulares quanto à tributos federais e municipais, considerada a sede ou principal

de qualquer Poder ou esfera de Governo;
estabelecimento da proponente;

14.24. que não atendam às condições destes Edital eseus anexos;

»,

_

1.4.2.5. estrangeiras que não tenham represenmção legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder adminiántiva ou judicialmente;

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

. »,

142.7. que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação; em caso
de recuperação judicial, deverão apresentar oplano de recuperação homologado pelo juízo, em vigor
14.23. que nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, haja administrador ou sócio com poder de direção,
familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação (Prefeitura Municipal de Cairu/BA; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

b.1. Para os iins do disposto neáe item, considera-se familiar ocônjuge, ocompanheiro ou oparente em linha reta

ou colateral, por oonsanguinidade ou afinidade, até oterceiro grau (Súmula Wnculante/STF nº 13, art. 5º," inciso V,
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 eart. 2º, inciso Ill, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
XV - PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO

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

redação atual e legislação pertinente.

XV! - DA REPRESENTAÇÃO DOS PROPONENTES:

16.1. Somente poderá manifestar-se nas reuniões esolicitar que sejam consignados assuntos nas ams de reuniões da

Comissão de Licitação:

a) Representante legal da emprsa, indicado em seu contrato social eportando documento de identidade em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA;
b) Procurador, munido de procuração pública ou particular eportando documento de identidade em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da PREFl-JTLJRA;

&»?
' " “
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164.2. Acarta de credenciamento, pública ou particular, conferirá poderes ao representante para atuar em nome daêô

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

16.13. Orepresentante olicialmente indicado, conforme omodelo apresentado no ANEXO Il - Modelo de Carta de

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

x v n - oa HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO

17.1.

os documentos relativos àHabilitação poderão ser apresentados em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras,

numeradas sequencialmente enibricada em original, cópia autenticada, por rartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação oficial, em envelope lacrado, no qual possa ser identificado onome ou razão social da

empresa, modalidade, número edata da licitação, além da expresáo Habilitado confonne modelo aseguir:

'

MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
A

PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU/BA -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -COPEL
ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO -PRAÇA MARECHAL
DEODORO, N 03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.

ENVELOPE A- “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"

S

CREDENCIAMENTO nº ooo/zon

,_

'

s

17.2. Os interessados em crendenciar-se nos termos do presente edna! deverão apresentar Habilitação Jurídica

a) Cópias autênticas de documento de identificação do(s) sódo(s); 7-

b) Certiúcado de Condição do Microempreendedor Individual, quando couber;

c) Registro comercial, no caso de empresa individual;

d) Abo constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamenteªregistrado, em se tratando de sociedades

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado _de idocumentos da eleição de seus atuais
administradores, na qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, aexecução de atividades da mesma
natureza ou compativeis com oobjeto da licitação;

e) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de proc/a (la Diretoria em exercício;
f) Decreto de autorizado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando aatividade assim o
exigir
:
aa-

17.3. ARegularidade Fiscal eTrabalhista será comprovada mediante zgapresentaafo dos seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ); '- ª K

b) Prova de regularidade para com aFazenda Municipal, do domizilio ou sede do Iicitante.
c) Prova de regularidade para com aFazenda Estadual do domicilopu sede do lictante.

d) Prova de regularidade para com aFazenda Federal (Dívida Ativado uljifiºi, Receita Federal eINSS),
mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
,. _ ' ' _

e) Prova de regularidade para com oFundo de Garantia por Tempii de Serviço(FG1S), mediante aapresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econqmiça Federal.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante aJustiça? do Trabalho, mediante aapresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tfbunal Superior do Trabalho (TST).

17.4. AQualificação Técnica será comprovada mediante aapreserfãção dos seguintes dõcumentos:

a) Comprovação de registro ou inscrição na entidade pronssionil competente de cada área profissional de interesse

da empresa aser credenciado:

_?

b) Alvará expedido pela vigilância sanitária

17.5.

DECLARAÇOES:

,

K

''

f
(

,-r

_ 3,

a) Declaração fimiada pelo representante legal da proganente, conforme consm no modelo do ANEXO II

integrante do presente edital para cumprimento da exigêntá prevista na Lei Federal n'º 9354/99, que acrescentou
os incisos Vao artigo 37 exvm ao migo 73 da Lei rzderal nº 8666/93, nos tennos do Decreto Federal nº
4358/02.
,!
j
"

a.1. Adeclaração deverá vir assinado por um de seuliªªºdºS fª-SPºfiSáVªÍS Dª|ª AdmWSffªÇãº dª emºfeSª Com
carimbo de identificação da empresa;
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Aproponente deverá apresentar asolicitação de cr__.edencia,,.mentao eaceitaaío dascondições do presente editaéQ,

conforme modelo Anexo V;
-

_

—

XVIII - DA ADESAO AO CREDENCIAMENTO

18.1. Toma

implícito

que

=.
'_—

,. . ff.

os

' _ _—i

proponentes

ao

5_

responderem

ao CREDENCIAMENTO concordam

integmlmente com os termos deste Edital e seus anexos.

18.2. As lidtantes deverão proceder verincação minuciosa de todjos os elementos forneddos, comunicando formalmente
(por escrito) em meio eletrônico àComissão, os erros e/ou omissões porventura observados, que serão esclarecidos,

,

também por escrito, até 02 (dois) dias antes da data de abertura destanlicitação.
18.3. Anão comunicado no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não
cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior cornçbase em imperfeições, incorreções, omissões ou
falhas.

' -

XIX —JULGAMENTO

-'
. l

_
.-

19.1.

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

19.2.

Toda análise resultará em ata para registro da referida análise.

19.3.

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

de até 5(cinco) dias úteis após o recebimento da documentação, confom-ie solicitação de credenciamento apresentado
pelos interessados, que sentindo necessidade, poderá abnr diligência pam visitar oestabelecimento “in loco”.
desacordo com as fonnalidades prescritas.

19.4.
19.5.

, ,,

Será inabilitada aempresa/licitante participante que não atender as exigências deste editai.
Considerarseá habilitada a pessoa juridica que apresentar corretamente e em tempo hábil, toda a

documentario exigida.

19.6. Na identificação de ausência de documentos, aCPL infonnará ao interessado apendência eo prazo para asua
reguiarizaçãío, ou se tratando de consulta em sites de livre consulta a CPL poderá realizar a inclusão das peças que
porventura estejam ausentes.

19.7.

Ainabilitação importa em perda do direito de credenciamento.

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

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

(h s: www.cairu. . ov.br Sit Diariooiicial).

'”

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

20.1.

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

documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição com relação àregularidade nscal;

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fis<al etrabalhista, será assegurado o prazo de 05
(dnco) dias úteis, cujo termo inícial corresponderá ao momento em que oproponente for declarado ovencedor do
certame, pronogáveis por igual período, acritério da Administmção PÚNÍG, para aregularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, eemissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

b) Anão regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8566/93, sendo facultado àAdministração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar alicitação.
xxx - nos RECURSOS £ tneucnnçõss

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 (

)

.

XXII - CONTRATAÇÃO

22.1. Acontratação dar-sea por inexigibilidade de licitaâo, valendo-se da figura do credenciamento, convocando as
empresas credenciadas para assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Senriços, conforme Minuta de Contrato
(Anexo III).

_Ç).
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22.2. Para assinatura do Contrato Administrativo de prestação de serviço, as empresas/licitantes terão oprazo de até
(cinco) dias úteis após a convocação, permilindirse a prorrogação por igual periodo, na fonna do 5 1º, do art. 64, da Lei
nº. 8666/93 e suas alterações;

22.3.

O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito,

durante seu branscurso e mediante motivo justificado e aceito pela Administração.

224.1. Quando o fornecedor não retirar, não aceitar ou não devolver o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justihcar os motivos para aAdministração ou apresentar justihtiva não aceita pela mesma, serão
aplkadas as penalidades cabíveis.

22.43 As situações não previstas neste Edital serão avaliadas epoderão ser objeto de alteração no instrumento
contratual.

22.5. Os empregados do CREDENCIADO não terão nenhum vínculo empregatício com o Municipio de Giru/BA, sendo de
exclusiva responsabilidade daquele as despesas com remuneração dos mesmos, seguros de natureza trabalhista vigente e
quaisquer outros encargos que forem devidos, referentes aos serviços eempregados.

22.6. Oeventual inadimplemento pelo CREDENCIADO quanto aos encargos previstos no item anterior não transfere ao
Municipio de Caim/BA aresponsabilidade pelo seu pagamento enem poderá onerar oobjeto do Instrumento Contratual.
21.7. Os contratos decorrentes do presente credenciamento terão prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua

assinatura, podendo ser prorrogados por iguais esucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do
art. 57, II, da Lei 8566/93.
X X I I I - PENALIDADES

23.1. Odescumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como credenciamento sujeitará oCredenciado, no que
couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida aprévia eampla defesa, icando 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 e impedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministraáo Pública enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

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

24.1. ocorrerá o descredenciamento quando;

24.1.1. Por algum motivo a credenciada deixar de atender as condições estabelecidas neste Ediml e no contrato
administrativo de prestação de serviços;

_

244.2. Houver recusa injustificada da empresa/licitante credenciada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, executar os serviços requisitados, implicando em seu imediato
descredenciamento e na imediata suspensão do direito de licitar com a PREFEITURA de acordo com os prazos
previstos em lei ;

24.13. AAdministração, assegurada no direito eno interesse da Administraáo Pública, revogar ou anular opresente

processo de credenciamento, sem que caibam aos licitantes quaisquer direitos areclamações ou indenizações;
244.4. Por qualquer motivo ocontrato entre acredenciada eaAdministração for rescindido.
XXV - FORMA DE PAGAMENTO

25.1. 0 valor estimado do credenciamento corresponderá aR$ 5.688.269,04 (cinco milhões, seiscentos eoitenta eoito mil,
duzentos esessenta enove reais equatro centavos), para operíodo de vigência do contrato, oqual deverá ser dividido,

propcrcionalmente, pelo número de empresas credenciadas, em conformidade com a capacidade operacional para
25.2. 0pagamento aos contratados, pela prestação do serviço, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Caim, através do
Fundo Municipal de Saúde de Cairu.
25.3. Opagamento ao contratado somente será efetuado após aapresentação do documento comprobatório dos serviços e
atestada pela Secretaria Municipal de Saúde de Caim asua efetiva execução, sendo realizado mediante depósito em conta

atendimento SUS apresentada pelas mesmas e conforme definido no Anexo I, deste edital.

bancária.

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

contrato.

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

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

existentes.
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26.26.2.1.A
contrataçãosedará porordemcronologia doscredenciados.
Aqualquer tempo poderá aAdministração Pública, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que d
xxvx - DISPOSIÇÓES GERAIS

'

rá

proceder a divulgação.

26.3. Adivulgação, pela PREFEITURA, deste aviso, do tipo de serviço e preço de remuneraafo não caracterim expectativa

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

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

26.6. OMunicípio poderá, aqualquer momento, modiúmr as condições iniciais do presente credenciamento eretomar, sem

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

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

em qualquer fase deste processo. Afalsidade de qualquer documento apresentado ou ainverdade das informações nele

contidas implicam no imediato descredenciamento, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis epenais cabíveis.

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

prazo de validade olimite de datas expresso no próprio documento, na ausência somente senão considerados como válidos
os documentos emitidos em até 90 (noventa) dias corridos anteriores àdata de abertura das propoms.

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

-

licitação, apromoção de diligência destinada aesclarecer ou acomplementar ainstrução do processo licitatório, desde que
não implique em inclusão de documento ou informaáo que deveria constar, originariamente, da proposta.
26.10. No ato da aquisição do Edital ointeressado deverá observar, cuidadosamente, se oseu exemplar está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:

ANEXO 1- TERMO os nsrenêucm

ANEXO Il - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACEITAÇÃO DAS CONDICOES DO PRESENTE EDITAL

con AS “DECLARAÇÓES uumcnons"
ANEXO III —MINUTA DE CONTRATO

.

!

___]

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

vnzsmenrs: Robson Vicente Silva dos Santos

'

MEMBRO: Lázaro Dias Carvalho

MEMBRO: Carlos Benedito Guimaraes Da Silva
1 º SUPLENTE: Patricia da Silva Félix
2 º SUPLENTE: Anilton Rosa Marques Hlho

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

Caim -Bahia, os dejulho de 2021.
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ANEXO I

"remo os REFERENCIA
l.

%

D O OBJETO

Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para prestação de serviços de

médicos especialistas, plantonistas e assistência especializada, no âmbito da atenção primária e urgência e emergência
24horas , para atender as necessidades das unidades de saúde do Arquipélago de Tinharé, Municipio de Cairu, Estado da
Bahia.

2.

D A NECESSIDADE

o

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

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

Possibilitar amanutenáo da rede fisica de assistência àsaúde;

o

Garantir a execuáo dos diversos serviços pertinenta aos programas de saúde tanto na prevenção e

promoção da saúde, bem como através de serviços de diagnose econsultas e outros procedimentos terapêuticos para
promover a recuperação da saúde do individuo.
3.

DA JUSTIFICATIVA

0 municipio de Cairu, Blade da Bahia, está localizado na microrregião de valença, da macrorreglonal sul, na Sª
Diretoria Regional de Saúde (DIRES), em Gandu, com população de 18.427 habitantes, estimado pelo Instituto Brasileiro de

Geogiaha eEstatíslárz (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 eBoipeba.

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

de Taperoá e a leste com o Oceano Atlântico.
Distritos e Povoados:

1. 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 Paulo, Galeão, Gamboa do Morro. Povoados —Zimbo, Garapuá,
Canavieiras.

Éuma região localizada entre adesembocadura do Rio de Partes (ao sul) eocanal de Taperoá (ao Norte). É

cortado por vários rios ecanais, entre eles: Canal de Tinharé, Rio Taengo ou Garapuá, Rio do Inferno, Rio de Catu, Rio de
Zinco, Rio Itapitanga.

0 acesso aos municípios vizinhos éfeito por rodovias asfaltadas erios. Apartir de Salvador, oacesso pode ser feito
tomando-se estradas federais (BR 234 eBR 101), eem seguida aestrada estadual (Ba 452) até Valença edaí até Taperoá,

Nilo Peçanha efinalmente Caim ou saindo de Salvador através do Ferry Boat até oterminal de Bom Despacho, seguindo até
Nazaré e posteriormente até Valença.

0 transporte urbano éfeito basicamente através de barcos ou Iandias e nas ilhas não é pennitido aentrada de

veioilos particulares, com exceção da ilha de Cairu. os únicos veículos que circulam pelas ilhas são para obem público, que
fazem o serviço de coleta de lixo (tratores).

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

clínica médica, consulta enfemiagem, Aferição de PA, Glicemia, Testes rápidos para HIV eSífilis, Vacinas de Rotina e

Estratégicas, Atendimento de odontologia, Curativos, Acompanhamento pelos Agentes Comunitários de Saúde eAgentes de
Endemias e Distribuição de Medicamentos Básicos.

Dispõe também de Serviços de Urgência eEmergência que disponibiliza leito de observação 24hs para quadros de

saúde considerados leves, com monitoramento de médico, enfemieiro etécnico de enfennagem, faz uso de medicamentos

injetáveis equando opaciente desenvolve quadros de Média eAlta Complexidade são transferidas para Unidades de
Os pacientes são bansferidos com auxílio de ambulanchas eambulândas equando são realizadas transferências
consideradas graves, o médico exou enfermeiro da unidade acompanha o translado a depender do quadro clinico do

Assistência de maior resolutividade.

paciente.

OMunicípio ainda conta oorn atendimentos de fisioterapia nas Unidades de Saúde, possuem instalação fisica
compativel com aestrutura utilizada na nsioterapia ortopédica, neurológica, pediátrica respiratória emotora, além de
desenvolve nsioterapia domiciliar aos acamados 2 a 3 vezes na semana.

l "“(J '
(Tidal) (75) 3653-2151, ramal: 114

Evmal: bumpggyglggrbagzçmbg
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Conta também ooni Serviços especializado do CAPS Tipo 'I, atende pessoas de todas as faixas etárias gw

apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de tianstomos mentais gmves e persistentes, incluindo
aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clinicas que impossibilitem estabelecer laços
sodais e realizar projetos de vida.

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 à ampliaçfo da clínica e mudança das práticas, contribuindo

para uma melhor qualidade de vida para as comunidades. Aestrutura fisica do está lixada na Secretaria Municipal de Saúde
e dispõe de 05 (cinoo) prohssionais especializados os quais seguem escala mensal para desenvolverem atividades nas
localidades (intinerante).

Dispõe também de uma Central de Abastecimento Fannacêutioo - ("AF para armazenamento, controle edistribuição
de medicamentos conforme necessidades de cada localidade, as quais seguem planilha de Consumo Médio Mensal e

Estoque para consolidação edispensação de fonna controlada epredsa, 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 Marrzções de Consultas, Exames eGmrgias eletivas abavés de
sistemas Web (Estadual): Sistema Vida, Sistema SISREG, Sistema Hospital da Mulher, Sistema Policlínica Regional edispõe
ainda de marcação espontânea (sem sistema) das Clinicas Oedenciadas 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) e retorna através de malote as Unidades
solicitantes para entrega das mesmas aos pacientes. Mesmo havendo essa logística, alguns pacientes preferem buscar o
serviço diretamente no setor, os quais também são atendidos.

Como mencionado anteriormente dispomos de marcações de consultas eexames de maior complexidade através

da Policlínica Regional eClínicas Credenciadas, ambas dom proposta de acelerar odiagnóstico do paciente que anterior à
aquisição das mesmas, acontecia tardiamente já que opactuado no SUS não supre areal necessidade, desde aquantidade
ofertada, até à falta de especialidades e de procedimentos. Atualmmte dispomos de 01 (uma) Policlinica Regional e 04
(quatro) Clínicas Credenciadas mantidas com recursos próprios do Municipio que mesmo dispondo desses equipamentos, o

município não dispõe de recurso iinancelro suficiente para suprir ademanda espontânea que existe no município.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, o Munldpio 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 edirecionar os mais graves
para niveis de atendimento superiores em complaidade.
Para atender à demanda da Atenção Básica o Municipio dispõe da seguinte estrutura:

e

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

e Emergência, 24 (vinte e quatro) horas;

—

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

Emergência 24 (vinte e quatro) horas e ambulatório;

o

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

o

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

—

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

o

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

o

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

o

1(um) Central de Regulação Munidpal - CRM.

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

abrangem apromoção eaproteção da saúde, aprevenção de agravos, odiagnóstico, otratamento, areabilitação ea
manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas apopulações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a

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

0 município de Caim possui ainda aEstratégia de saúde da familia como a“porta de animada” 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.

0 Município de Caim ainda encontra dihculdade na organização dos processos de trabalho, devido a aspectos

como: infraestrutura lnsuhciente em alguns setores, difícil acesso as ilhas para acompanhamento das atividades eequipe
técnica em número reduzido, principalmente nas especialidade médicas.
(Telefax) (75) 3553-1151. mui: n o
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Objetivando aresolução deste problema, buscou-se uma maior participação dos profissionais no processo
planejamento, surgindo diversas propostas para mudanças. O estímulo ao processo de trabalho, envolvendo os grupos
técnicos, teve como objetivos alcançar resultados favoráveis através de uma atuação integrada e proativa.

Esta estratégia permitiu aampliação da interiooução enlre as unidades no sentido de aproximar aequipe témica de
especialistas de diversas áreas do conhecimento intra einter-municipal, visando oaprimoramento técnico ooni compromisso
eofortalecimento das parcerias. As perspectivas são no sentido da efetividade das ações ealcance de melhores resultados.

Nossa Constitulço Federal de 1988 revoludonou a questão da saúde, estendendo o direito à saúde a todas as
pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistênda integral à saúde. Todo o atendimento prestado
diretamente pelo Município ou SUS, deve atender satísfatoriamente as necessidades de cada pessoa. Entendendo que a
continuidade dos serviços de saúde éde extrema importância para apopulação eos mesmos não podem ter sua prestação

interrompida impliçndo em descontinuidade das ações de saúde assim como prejuizo áassistência asaúde da população
favorecendo o surgimento de doenças e o comprometimento dos recursos financeiros oriundos do SUS, o que a toma
essencial para esse Municipio.

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

Diante do exposto é imprscindível a continuidade dos serviços que o Município stá obrigado a

fornecer, pois são Programas Nacionais de saúde eprevê asaúde integral do indivíduo, porém o Município visualiza a
sitema necessidade em adquirir prohssionais para atender nas especialidades, como: çng, iatria Giecolia

m a n s a ,iolista Obstet g j g g g ePsiuia com intuito de absorver essa demanda no município
que hoje esta' reprimida por falta de vagas epor hora são encaminhados para outros Municípios após marcação em Sistema
SUS, este por sua vez só disponibiliza vagas de acordo com aPactuação Programada Integrada-PPI.
A Rede da assistência é composta além de proiissionais médicos, também é fonriada por outros profissionais

especializados em diferentes áreas para manutençTo de serviços primordiais aSaúde Humana, para tanto os prohssionais
de gatejap a, nnêutioo aragem, Biom'ico g g g g Fíico Denti N 'iista ocupam funções e suas
respectivas pasta de suma importância para um bom andamento da assistência como um todo.
OCredenciamento de profissionais de Saúde viabilizará a população, 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
exercício.

0 dever do Estado de garantir asaúde consiste na formulação e execuçfo de políticas 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 asua promoção, proteção erecuperação.

Oquantitativo de pessoal que se faz necessário contratar foi deiinido tendo em conta as necessidades verificadas
nos órgãos da secretaria de saúde: Unidades Básicas de Saúde, Programa de Saúde da Família, CAPS, CAF, Casa de Apoio e
Secretaria de Saúde representando ominimo necessário ao seu regular funcionamento, sem os quais seguramente haverá
sérios comprometimentos na prestaçfo dos serviços de saúde anossa coletividade
4.

DOS OBJETIVOS

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

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

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

DA BASE LEGAL

Para odesenvolvimento de tal processo que assegure alegalidade valemo-nos Lei nº 8566/93 que regulamenta o

também artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitação econtratos da Administração Pública e, aLei Complementar nº
123/06 que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado a ser dispensado a microempresas de
pequeno porte nos âmbitos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal edos Municipios.
_

Respalda-se ainda na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, edemais normas do Sistema Unico de Saúde

eprincípios gerais da administração pública edemais legislações aplicáveis.

———————
ma Mamma! Deodoro, nº 03, cmi-ro, caiu - BA- ce»: «“zoom
(Telefax) (vs) 3653-1151. ramal: zu Email: rgmgggcaimmmgg
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6.6.1 _ -DAamarraçãoTÉCNI
CA
“já
DA DESCRICAO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUAATTVOS EL 's

DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS):

PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF

N

É
ºªªªªºªººªªªº

%

à

Contratação de (01) Médico Clinico

u whoras _ ggªpsgjfªónãzlªºgªásfgºgêªgflj: R$ 9.847,50 R$9.847,50 R$118.170,00
M ªºª ªºª ª 23âã$£$ããºif.âª aíf%£ã.ãª"ªº
u 01Mes ªggâaís noPSFda Umdªde Básica deSaúde R$9.847,50 as9.047,50 as118.170,00
I 01Mes antiguas 2:Zsnfbga Unidade Básica deSaúde R$9.847,50 R$9.847,50 R$118.170,00
u 01 Mes lºeoâaªsnais noPSFda UnidadeBásica deSaúde R$9.847,50 R$9.847,50 R$118.170,00
40 (quarenta)

““nas

40 (quarenta)

z

.

.

.

Geialdo Marela na Ilha de Boi ba.
Contratação de (01) Médico Clínico
.

. _

homs

ºªª “ “ ª ªmººª. f""º"'ª'ªº'Éª'ª R$ 10.982,50 810.982,50 R$ 131.790,00

40(quarenta

(Jontratação de (01) Médico Clínico
.
. .
para prestar serviços
Ambulatoriais

d o Galeão

.

40(quarenta)

.

40(quarenta)

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

Contratação de (01) Médico Clínico
.
. .
para prestar serviços
Ambulatoriais
d a Gamboa

ODONTÓLOGO PSF e os

u

oescmcaoowo

%

40 (quarenta)

Contratação de (01) Odontólogo
.
. .
para prestar SENIÇOS
Ambulatoriais

semanais

“nhªfé”

horas _

no PSF são Sebastião na "ha de R$3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 45.600,00

40 (quarenta) Contramão de (01) Odontólogo

01 Mês

horas

para prestar serviços Ambulatoriais R$ 3.800,00

semanais

no PSF do Galeão

20 (vinte)

Contramão de (01) Odontólogo

semanais

no Posto de Saúde de Gara - á

horas

para prestar serviços Ambulatoriais R$ 2.000,00

40 (quarenta) Contratação de (01) Odontólogo

horas

___

,

semanais

%

para prestar serviços Ambulatoriais R$3.800,00

Í no PSF do Zimbo na Ilha de Tinharé,

R$ 3.800,00 R$ 45.600,00
R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

_

"

R$ 24.000,00

R$ 45.600,00

.as." "tampo

ENFERMEIRO PSF

I

lºªªºªºªººªªªº
01 Mês

l

40 (quarenta) Contratação de (01) um Enfermeiro

homs

para prestar serviços Ambulatoriais 563.200,00

u m
33.200,00

R$38.400,00

semanais

no PSF do Galeão na llha de “Fnhare”.
Contiatação de (01) um Enfermeiro
40 (quarenta)
.
. .
para prestar serviços
Ambulatoriais

H01Mes fslgrlãjnais "o PS do Gamova. na "ha de R$3.200,00 R$3.200,00 R$38.400,00
I ºgnrânais noPSFda UnidadeBásica deSaúde R$4.700,00 R$4.700,00 R$56.400,00
.

—

Tinharé.

Contratação de (01) um Enfermeiro

40(quarenta) para prestar serviços
.
. .
Ambulatoriais
Geraldo Ma e l a na Ilha de B o i b a .

ação deSGM(01)_Ambul
um Enfearmei
n 01 Mes. 40horas(quarenta) Conoat
" “estar
toriarios R$3.200,00 R$ 3.200,00
ivi-amavam naomi. nº03. Centro, cabií-sa-cev: «suo-ooo

(Ydefux) (75) 3553-1151. mini: z u

E-mall: hcnliªíbiíaimgggwb!
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R$ 38.400,00
f,;
_

'

.

í
g

'

Est
ado da BahiMUNICIPAL
a
PREFEITURA
DE CAIRU

g

José
no PSFRibeiro
da UniPassos
dade
40 (quarenta)

01 Mês boms
.

f/

CNP] Nº 14135307/0001-44

'

Básica de Saúde

_Q

Contratação de (01) um Enfermeiro
.

“

. .

ggªpsgfjfªónªzffásfgzªgªªgªã R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 R$ 44.400,00

semanais

do Morro de São Paulo

40

Contramão
de (01) umA Enfermeiro
m
sta se '
b I t ' '

ªª

de São Sebastião.

40 (quarenta)

Contratação de (01) um Enfermeiro
.
. .

01 Mes (quarenta)hor gg Psgãª Jnidazfãsig ãªeªsgfjªf R$ 3.200,00

7 01 Mês horas _
_

Egªgâfínªªªºàsfgtãªgªggãf R$ 3.200,00

. ._ªª.'"ª."É.'Í_-_ .-dªº,ambºª

.

..

R$ 3.200,00

R$ 38.400,00

R$ 3.200,00

R$ 38.400,00

.

.

ENFERMEIRO E MÉDICO COORDENADOR

N

ºªªºªºªººªªªº
É

É

Vªªºªªmªªª

Contratação de (01) um Enfermeiro

1

01 Mês

40 (quarenta) para prestar serviços de coordenação

horas

nas Unidades de Saúde 24 horas e R$ 5.308,00

semanais

Unidade Satélites

R$ 5.308,00

R$ 63.696,00

R$ 5.875,00

R$ 70.500,00

de Cairu da llha

de Tinharé.

Contratação de (01) um Médico para

2 01 Mês

10 (dez )

prestar serviços de coordenação nas

semanais

Unidade Satélites de Caim

horas

Unidades de Saúde 24 horas e R$ 5.875,00
da Ilha

f
PROFISSIONAIS DE APOIO AS UNIDADES DE SAÚDE

I

ºªªªº %
I
2º (Vinte)

Contratação de (03) Educador fisico

1 01 Mês horas

semanais

.

40 (quarenta)

z 01 Mês horas

semanais

.

ªàgªªgã;

.

R$ 1.700,00 R$ 5.100,00 R$ 61.200,00

Tinhare.

Contratação de (01) Nutricionista
. .

Sffgagfsººggwãfãeªtªªªgââ "j: R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 38.400,00
.

.

_ T."'“É'?:_. _.

..

. . . .. . _.

.

PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS

“

ºªªºªºªº
O
ºªªªTº

1 01 Mês

10 (dez)

Contratação

semanais

(MPS.

homs

de

(01)

O

Médico

Psiquiatra para prestar serviço no R$ 6.443,00

40 (quarenta)

2 01 Mês semanais
horas

-

g

.

'

R$ 6.443,00

R$ 77.316,00

R$ 3.200,00 R$ :
3.200,00 R$ 38.400,00

,

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO AS URGENCIAS EEMERGÉNCIAS
PLANTONISIAS MÉDICOS IENERM EIROSI FISIOTERAPEUTAS
r

PERIO

HORAS

c.

V.

'

UNITARI

VALOR

VALOR

HORA

[ I m a m
Horas de lantão ata atendimento médico

« 8039 - 5981016 &

PragahiarectnalDadoru,riº03.Cefilro,Caim—BA»CEP:45.42000D

(Telefax)(75)3653-2151,lamil: 214 E-mallt _|$Í£ªSà9É
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ambulatorial nas urgências e emergências

7 7.721,92

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

Horas de plantão para atendimento médico
.

ambulatorial nas

“
e e
n'
ol Mes % (regime de plantão;rgpªi' nrgªêrest
arnsãrrei“ªoarí
ã 744 R$ 8039 R$59'81º'16 517.721,92
Unidades de Saúde da Gamboa.

Horas de plantão para atendimento médico

olham ambulatorial nas urgências e emergências

3

““do (regime de plantão) para prestar serviço na
Unidades de Saúde do Morro de São Paulo da

R$

744

R$ 80,39 R$ 59.810,16 7x7 72192

744

R$ 80,39

'

'

Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para atendimento médico

_ uma”! ambulatorial nas_ urgências e emergências
01 Mes “MÃO (regime de plantao) para prestar serviço na

Unidades de Saúde de Boipeba da llha de

R$

R$ 59.810,16 717 72192
'

'

Tinharé.

Horas de pianão para atendimento mêdico

_ omo“ ambulatorial nas urgências e emergências

R$

01 Mes mmm (regime de plantão) para prestar serviço na

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

Unidades de Saúde (Unidade Referencia Covid

'

'

19 .

Horas de plantão para atendimento de

01 Mês

oH
ambulatorial
nas urgências
à"??? Enfermagem
emergências (regi
me de plantão)
para prestare
serviço na Unidades de Saúde de Morro de

432 R$ 19,70 R$8.S10,40 R
132 '124'ao

São Paulo da Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para atendimento de

7 01 Mês ª

Enfermagem ambulatorial nas urgências e

emergências (regime de plantão) para prestar

R$ 19,70

serviço na Unidades de Saúde da Gamboa da

R

R$ 8.510,40 132 124 8º
'

'

Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para atendimento de

mW
Enfermagem (regime
ambulatori
l nas urgênci
as e
es omo“
PLANTÃO emergenciais
de aplantao)
para prestar

288

R$ 19,70 R$ 5.673,60

R$ 68.083,20

lmw emergencias
Enfemiagem (regime
ambulatorial
nas urgências
Mwm
de plantão)
para prestare 144

_R$ 19,70 R$ 2.836,80

R$ 34.041,60

R$ 18,75 R$ 3.000,00

R$ 36.000,00

serviço na Unidades de Saúde do Salustio
Palma da Ilha de “Finharé.

Horas de plantão pam atendimento de
serviço na Unidades de Saúde do Boipeba da
Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para contramão de
Educador

Físico

para

prestar

serviços

32% ambulatorial,
emergencia, feriados e lou
datas comemorativas nas Unidades de Saúde

160

d o Munici i o de Cairu.

Horas de plantão para contratação de

u mM_es uma“!
Fisioterapeuta emergencia,
para Aprestar
os
mmm ambulatorial,
feriados servi
e çlou

R$ 22,70 R$ 3.632,00 R$ 43.584,00

datas comemorativas nas Unidades de Saúde
do Municí o de Cairu.

Horas de plantão para atendimento médico

12

ambulatorial nas urgências e emergências

glam (regime
de plantão) para prestar serviço nas
Unidades de Saúde do Município de Cairu em

R$

360

R$ 80,39 R$ 28.940,40 347 '284 'ao

480

R$ 19,70 R$ 9.456,00

feriados e ou datas comemorativas.

Horas de plantão para atendimento de

Omo enfermagem nas urgências e emergências
13 01 Mês ““%] (regime de plantão) para prestar serviço nas
Unidades de Saúde do Munidpio de Cairu em

R$
113 472 oo
' '

feriados e ou datas oomemorativas.

.
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PROFISSIONAIS REABILITACAO

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

É%
o [
à

ANUAL

Contrataão de (2) Hsioterapeuia para prestar

semanais

São Paulo na Ilha de Tinharé.

20 (vinte)

Contramão de (2) fisioterapeuta para prestar

semanais

Palma na sede do munido.

30 (trinta)

Contratação de (1) Fisioterapeuta para prestar

semanais
20 (vinte)

Palma na sede do municíio.
Contratação de (1) Fisioterapeuta para prestar

horas
horas

3 01 Mês horas
01 Mês horas

serviço na Unidade Básica de Saúde Morro de R$ 1.800,00 R$ 3.600,00

Mareia na Ilha de a

semanais

na Ilha de Tinharé

20 (vinte)

Contramão de (1) Fisioterapeuta para prestar

semanais

Sebastião na Ilha de Tinharé

20 (vinte)

220º 0º R$ 2.200,00 R$ 26.400,00
'

'

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

Contratação de (2) Fisioterapeuta para prestar

7 01 Mês horas

R$

serviço na Unidade Básica de Saúde Saiústio

20 (vinte)

01 Mês horas

R$ 43.200,00

serviço na Unidade Básica de Saúde Saiústio R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 R$ 43.200,00

semanais

horas

._..

ºªªªªºªº ºªªªfº

20 (vinte)

A

R$

serviço na Unidade Básica de Saúde da Gamboa

1800 00 R$ 3.600,00 R$ 43.200,00
'

R$

serviço na Unidade Básica de Saúde de São

1800 OO R$1.800,00 R$ 21.600,00
'

Contramão de (1) Fisiotempeuta para preúar

.

.

'

R$

serviço na Unidade Básica de Saúde do Galeão na

.ªªmªãªm. “"ª ªªFnhêfé

'

, _ _

1800 00 R$1.800,00

_

R$ 21.600,00

, __. ..

,

PROFISSIONAIS ATENÇÃO ESPECIALIZADA
FARMACEUTICO

B penico

ºªªºªªºªººªªªº

1 o1 Mês ãgrgvsmte).
5611130815

.

20 (vinte)

2 01 Mes horas »

V.
unrrluuo
&

VALOR

ººªªªºªººãº
ªª (ºª) Fªmªºªªªªº ºªª ““W R$ 37oo
oo R$ 37oo
oo as 44 '400'oo
serviços àSecretaria de Saúde de Cairu
' '
' '
contrata çao
-

de

(02)

_ .
Farmaceuticos

para

prestar Serviços àSecretaria de saúde de Cairu R$ 1.700,00 R$ 3.200,00 R$ 38.400,00
PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
ENFERMEIRO] FISIOTERAPEUTA

E penico I E E E !
.

ºªªºªªººªªªº

M

40 (quarenta) contrata çao
- de (01) Enfenneiro
. para prestar

101 Mes Seªgsªís serviço no (Unidade Referencia Covid 19).
20 (vinte)

Contrataão de (1) Fisioterapeuta para prestar

semanais

Exce ionais da Ilha de Tinharé.

2 01 Mês horas

7.

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

R$ 290º“) R$ 230º“) R$ 3480000

serviço na APAE/(Associação de Pais e Amigos R$ 1.700,00

R$ 1.700,00

R$ 20.400,00

"

". ' '

' “ª "f"

DEFINIÇÃO DA EXECUÇÃO oo OBJETO

Para a execução dos serviços objetos deste temo de referência, serão considerados as segnlnts
definições:

a.

Prestaão de serviços especializados na área de Promoção da Saúde eprevenão de riscos edoenças e

reabilitaão, permitindo um completo bem emr fisico, psíquico esocial àpopulaão de Cairu.
...ia)

lílijçkv
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Os serviços devem seriexecutados por profissionais que possuam qualiicação térmica compatível com as

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

c.

Descrição das ações aserem desenvolvidas por categoria prohssional:

7.1. ATENDIMENTO Ás URGÉNCIAS Eeusnsêncus:
7.1.1 Médico Clínico Geral:

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

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

IV- Garantir acontinuidade da atenção médica ao paciente grave, até asua recepão por outro médico nos serviços
de urgência;
V- Obedecer ao código de ética médica.

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

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

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

IV- Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica apacientes graves ecom risco de vida, que
exijam conhecimentos 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 continuada;

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

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

IX— Obedecer aLei do Exercício Profissional eoCódigo de Ética de Enfennagem;

X- Conhecer equipamentos erealizar manobras de extração manual de vitimas. XI— Realizar atividades clinicas
pertinentes asua responsabilidade profissional.
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;

Il- Desenvolver ações de promoção eproteção àsaúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos fÍSÍCOS eda
comunicação, oomo consciência ecuidados com ocorpo, postura, saúde auditiva evocal, hábitos orais, amamentação,
controle do ruído, com vistas ao autocuidado;

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

acompanhamento, de acordo com anecessidade dos usuários eacapacidade instalada das ESF;
V» Desenvolver ações de reabilitaão, priorizando atendimentos coletivos;

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

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

IX- Realizar, em conjunto com as ESF, discussões econdutas terapêuticas conjuntas ecomplementares;
X- Desenvolver projetos eações intersetoriais, para ainclusão eamelhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência;

_, ,
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XI- Orientar e infonnar as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades

de vida diária, recursos etecnologias de atenção para odesempenho funcional frente às caracteristicas especificas de cad

XII1-DesenvolveraçõesdeReabilitaçãoBaseadanaComunidade—
RBCquepressuponhamvalorizaçãodopotencâzi/

indivíduo;

da comunidade, conoebendo todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação einclusão;

IX- Acolher, apoiar eorientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, para o manejo 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 e concessões de órteses, próteses e atendimentos
específicos realizados por outro nivel de atenção à saúde;

_

XII- Realizar ações que facilitem ainclusão escolar, no trabalho ou soda! de pessoas com deficiência.
XIII- Desenvolver ações individuais ecoletivas relativas às Prátias Integrativas eComplementares;

XIV- Veicular informações que visem à prevenão, à minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando a produão do autocuidado;

XV— Incentivar acriação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem osentimento de pertinência social
nas comunidades, por meio das ações individuais ecoletivas referentes às Práticas lntegrativas eComplementares;

XVI- Proporcionar Educação Permanente em Práticas Integrativas eComplementares, juntamente com as ESF, sob
aforma da co-participaão, acompanhamento supervisionado, discussão de caso edemais metodologias da aprendizagem
em serviço, dentro de um processo de Edumção Permanente;

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

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

XIX- Identihar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho
edumtivo em Práticas Integrativas eComplementares, em conjunto com as ESF;

XX- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - A6, para atuarem como
facilitadores/monitores no processo de divulgaão e educação em saúde referente às Páticas integrativas e
Complementares;

)0(I— Promover ações ligadas às Práticas Integrativa: eComplementares junto aos demais equipamentos públicos
presentes no território - escolas, crecha etc;
XXII- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional.
)O(III- Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade;

)O(IV— Veicular infomações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado;

)O(V- Incentivar acriação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem osentimento de pertinência social
nas comunidades, por meio da atividade Hsica regular, do esporte elazer, das práticas corporais;

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

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

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

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

)0O(- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como
facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Fisicas/Práticas Corporais;

)00(I- Supervisionar, de fonna compamlhada eparticipativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade;
)0O(II- Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos
presentes no território —escolas, creches etc;

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

uso dos espaços públicos existentes eaampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
(Tdehx) (15) Josi-àâàzzaamkíúzzªa mIII;-raiana tampa nani?
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)0<XIV- Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Praticas Corporais esua importância
para a saúde da população.

.7.2.2 Odontológo:
I. Realizar exame clínico com afinalidade de conhecer arealidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade.
II. Realizar os procedimentos clínicos.

m. Assegurar aintegralidade do tratamento especializado no âmbito da atenção básica para apopulação adscrita.
IV. Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis de

especialização, assegurando oseu retomo eacompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento.
V. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências.
VI. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais.

VII. Prescrever medicamentos eoutras orientações na confonnidade dos diagnósticos efetuados.
VIH. Emitir laudos, pareceres eatestados sobre assuntos de sua competência.

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

.

X. Coordenar ações coletivas voltadas para àpromorão eprevenção em saúde bucal. Xl. Programar esupervisionar
o fomecimento de insumos para as ações coletivas.

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

XIV. Registrar na Fidxa D- Saúde Bucal, do Sistema de informação da Atenção Básica - Siab —todos os
procedimentos realizados.
7.2.3 Psiquiatra:

l - Realizar assistência Integral (promoção eproteção da saúde, prevendo de agravos, diagnóstico, tratamento,

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

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

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

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

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

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

VI- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional
7.3. Atendimento de urgência e Emergência
7.3.1 Enfermeiro e Médico/coordenador
l —Coordena Equipe

I I - Organiza Eventos, Capadtações, Palestras...
Ill —capacita Equipe

IV —Monitora relatórios diários realizados por condutores etécnicos de enfermagem

V- Responsável por manutenão de estoque elimpeza da VTR eUnidade
VI - Responsável por confeccionar escala dos profissionais

VII - Responsável em Hscalizar checklist produzido pelos condutores epriorizar amanutenção da Unidade móvel
7.4. EQUIPE DE saúoe nA FAMÍLIA - ESF:

7.4.1 Médico:

(Ydefu) (
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. l_- Realizar assistência integral (promoção eproteção da saúde, prevençfo de agravos, diagnóstico, tratamento,

reabiiitaçao e manutenção da saúde) aos indivíduos e familias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,

adolescência, idade adulta eterceira Idade;

%

Il - Realizar consultas clinicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos

demais espaços comunitários (escolas, associações etc);

lll - Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecobstetricia,

cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências cIínico-dnírgioas eprocedimentos para ãns de diagnósticos;

'

IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de
referência econtrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário,
proposto pela referência;

.

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

VI - Contribuir e participar das atividades de Educação Pennanente dos AG, Auxiliares de Enfen-nagem, ACD e
THD; e

VII - Participar do gerendamentc dos insumos necessários para oadequado funcionamento da USF.
7.4.2 Enfermeiro:

I - Realizar assistência integral (promoção eproteção da saúde, prevenóo de agravos, diagnóstico, tratamento,

reabilitaáo emanutenção da saúde) aos individuos efamilias na USF e, quando Indicado ou necessário, no domicilio e/ou
nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade;

ll - Confomie protocolos ou outras normativas téaricas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da proõssão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e
prescrever medicações; [Il -Planejar, gerenciar, coordenar eavaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
IV -Supervisionar, coordenar erealizar atividades de educaaTo permanente dos ACS eda equipe de enfermagem;
V-Contribuir eparticipar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD eTHD; e
Vl - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para oadequado funcionamento da USF.
7.4.3 Odontólogo:

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

Il - Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e
pequenas cirurgias ambulatoriais;

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

diagnóstico, tratamento, reabilitação emanutenção da saúde) individual ecoletiva atodas as familias, aindividuos ea
grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubllidade;

IV - Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua
responsabilização pelo acompanhamento do usuário eosegmento do tratamento;

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

VI «Acompanhar, apoiar edesenvolver atividades referentes àsaúde buml com os demais membros da Equipe de
Saúde da Familia, buscando aproximar eintegrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

Vil —
Contribuir eparticipar das atividades de Educação Permanente do THD, ASB eESF; VIII - Realizar supervisão

técnica do THD eASB; eIX -Participar do gerenciamento dos insumos necssários para oadequado funcionamento da USF.
7.4.4 Farmacêutico:

l- Coordenar eexecutar as atividades de Assistência Fannacêutlca no âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família;

ll- Auxiliar os genores eaequipe de saúde no planejamento das ações eserviços de Assistência Farmacêutica na
Atenção Básica/Saúde da Familia, assegurando aintegralidade eaintersetorialidade das ações de saúde;
III- Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos profissionais da Atenção
Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem aprescrição, adispensação eouso;
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IV- Assegurar adispensaâo adequada dos medicamentos e viabilizar a implementação da Atenção Farmacêutica

'V- Seledonar, programar, distribuir edispensar medicamentos einsumos, com garantia da qualidade dos produtâ

na Atenção Básica/Saúde da Familia;
e serviços;

-

Vl- Receber, armazenar edistribuir adequadamente os medicamentos na Atenção Básica] Saúde da Familia;
VII- Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os medicamentos fitoterápicos,
homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos eda melhoria da qualidade de vida da população;
VIII- subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as ESF com informações relacionadas à morbimortalidade
associados aos medicamentos;

IX- Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de acordo corn o pernl

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

X- Intervir diretamente com os usuários nos casos especíncns necessários, em conformidade com a equipe de

Atenção Básiar/Saúde da Familia, visando uma farmacoterapia racional eàobtenção de resultados definidos emensuráveis,
voltados à melhoria da qualidade de vida;

XI- Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica/Saúde da
Família envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Famwacéuti; e

XII- Treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da Familia para o cumprimento das
atividades referentes à Assistência Farmacêutica

7.5. Vigilãnda Epidemiológica:
7.5.1 Médico Veterinário:

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

III- Efetuar o planejamento eaexecução da defesa sanitária animal;

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

V- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade profissional

7.6. APOIO AS UNIDADES DE SAÚDE:
7.6.1. A s s i s t e n t e Social:

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

lI- Prestar orientação social eencaminhamentos aindividuos, grupos epopulação. Orientar grupos, individuos e
diferentes segmentos sodais no sentido de identificar recursos ede fazer uso dos mesmos no entendimento edefesa de
seus direitos. Promover ações de reintegração sodal que minimizem aexclusão social. Realizar onentação familiar. Realizar
visitas domiciliares. Realizar atividades interdisciplinares. Ter conhecimentos sobre LOAS, ECA, Estatuto do Idoso, Direitos
dos Usuários e Controle Social do SUS.

III- Atender as famílias de fomra integral, estimulando areflexão sobre oconhecimento dessas famílias, como
espaços de desenvolvimento individual egrupal, sua dinâmica ecrises potenciais;
IV- Coordenar edesenvolver ações no âmbito do Tratamento Fora do Domicilio- TFD municipal
7.6.2 Educador Fisico:

l- Desenvolver atividades iísias e práticas corporais junto à comunidade;

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

III- Incentivar acriação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem osentimento de pertinência social
nas comunidades, por meio da atividade fisica regular, do esporte elazer, das práticas corporais;

IV- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição esaúde juntamente com as
ESF, sob afonna de co-particlpaafo, acompanhamento supervisionado, discussão de raso edemais metodologias da
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Pen-nanente;
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ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades leais em saúde que incluam o
diversos V-setArticular
ores da admi
nistração pública;
VI— Contribuir para aampliação eavalorizado da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de
inclusão social e combate à violência;

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

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

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

XI- Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto corn as ESF eapopulação, visando ao melhor uso
dos espaços públicos existentes eaampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; e
)(II— Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Praticas Corporais e sua importância
para a saúde da população.
7 . 6 . 3 Nutricionista

l - Realizar odiagnóstico da situação alimentar enutricional da população com aidentificação de áreas geográficas
esegmentos de maior risco aos agravos nutricionais, grupos em situação de insegurança alimentar enutricional com base
no sistema de vigilância alimentar e nutricional e ern inquéritos locais e outras fontes de informação pertinentes,

considerando a intersetorialidade e a multicausalidade da situação alimentar e 31 OPapel do Nutricionista na Atenção
Primária à Saúde nutricional. Essas infomações subsidiam decisões para as ações de nutrição e promoção de práticas
alimentares saudáveis, que respeitem adiversidade étnica, racial ecultural da população.

II -Apartir da identiiicario de situações de risco, favorecer ainclusão social por meio da ampliação do acesso à

infon-nação sobre programas sociais e direitos relacionados à alimentação e ao estabelecimento de parcerias locais
interinstitucionais e comunitárias, incentivando a inserção das familias e indivíduos nos programas e nos equipamentos
sociais disponíveis e a busca de redes de apoio.

III - Auxiliar na identiâcação de características domiciliares e familiares que orientem a detecção precoce de
dinculdades que possam afetar oestado nutricional easegurança alimentar enutricional da família;
IV - Avaliar, em conjunto corn as Equipes Saúde da Família eos Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a

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

V—
Desenvolver ações de distintas naturezas para apromocão de práticas alimentares saudáveis em todas as fases

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

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

vista sanitário quanto nutricional. 33 OPapel do Nutricionista na Atenção Primária àSaúde

VII - Elaborar, em conjunto com aequipe de saúde, rotinas de atenção nutricional eatendimento para doenças

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

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

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

IX —
Elaborar planos terapêuticos, por meio de discussões periódicas que permitam aapropriação coletiva pela

equipe de saúde, realizando ações multiprofissionais einterdisciplinares, desenvolvendo aresponsabilidade compartilhada.

X-Desenvolver ações de distintas naturezas para apromúo de práticas alimentares saudáveis em todas as fases
do curso da vida eem respostas às principais demandas assistenciais quanto 340 Papel do Nutricionista na Atenção
Primária àSaúde aos transtornos eaos distúrbios alimentares, estabelecendo estratégias conjuntas corn diferentes setores e
atuando nos espaços sociais da comunidade.
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XI -socializar oconhecimento sobre os alimentos eoprocesso de alimentação, bem como desenvolver estratégia
de resgate de habitos epraticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos saudáveis. Para além d
nutriente,
da doença, da dieta, da restrição, da reflexão sobre aalimentaâo cotidiana da população, essa estratégia deve
incorporar os saberes sobre acomida, aculinaria, acultura, oprazer, asaúde eaqualidade do alimento, tanto do ponto de
vista sanitário quanto nutricional.

XII —Elaborar, em conjunto com aequipe de saúde, rotinas de atenção nutricional eatendimento para doenças
relacionadas aalimentação eànutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando areferência eacontrareferência.

7.7. CAPS- Centro de Atendimento Psicossocial:
7.7.1 Psicólogo:

i- Realizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade profissional;

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

III- Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados àviolência eao abuso de álcool,

tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior
vulnerabilidade;

IV- Fomentar ações que visem àdifusão de uma cultura de atenção nãirmanicomial, diminuindo opreconceito ea
segregação em relação à loucura;

V- Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação

psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando arelevância da articulação intersetorial -conselhos
tutelares, associações de bairro, grupos de auto—ajudaetc;

Vl- Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que aatenção em saúde mental se
desenvolva nas unidades de saúde eem outros espaços na comunidade;

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

I - Realizar assistência integral (promoção eproteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, oatamento,

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

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

da dependência euso abusivo de substâncias psicoativas. Realizar atividades interdisciplinares. Ter conhecimento sobre a
Reforma Psiquiátrica Brasileira. II -Realizar consultas clinicas eprocedimentos na Unidade Básica de Saúde;
[II- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de
referênda e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do
usuário, proposto pela referência;

[V- Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos emedicamentos àpsiquiatrizáo eàmedicalização
de situações individuais esodais, comuns àvida cotidiana;

V- Fomentar ações que visem àdifusão de uma cultura de atenção nãcrmanicomial, diminuindo opreconceito ea
segregação em relação à loucura;

VI— Realizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade pronssional
7.7.3 Enfemseiro:

l - Realizar assistência integral (promoção eproteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,

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

II -Confomie protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da pronssão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e
prescrever mediações; III —
Planejar, gerenciar, coordenar eavaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
IV -Supervisionar, coordenar erealizar atividades de educação permanente dos ACS eda equipe de enfermagem;
V-Contribuir epartidpar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD eTHD; e

VI -Participar do gerenciaà
mento dos insumos necessários para oadequado funcionamento da USF. i »
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7.7.4 Assistente Social:
i- identificar, articular e disponibilizar uma rede de proteção social;

II- Prestar orientarão social eencaminhamentos aindividuos, grupos e população. Orientar grupos, individuos e
diferentes segmentos sodais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no entendimento e defesa de
seus direitos. Promover ações de reintegração social que minimizem aexclusão social. Realizar orientação familiar. Reaiizar
visitas domiciliares. Realizar atividades interdisciplinares. Ter conhecimentos sobre LOAS, ECA, Estatuto do Idoso, Direitos
dos Usuários e Controle Social do SUS.

III- Atender as familias de forma integral, estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas familias, como
espaços de desenvolvimento individual egnipal, sua dinâmica ecrises potenciais;
IV- Coordenar edesenvolver ações no âmbito do Tratamento Fora do Domicilio- TFD municipal
s.

conorçõss oe PRESTAÇÃO oo SERVIÇO

osrueações oo 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.
a Acolher os usuários de acordo com os princípios da Humanização do SUS.

—. Respeitar os direitos dos usuários, atendendocs com dignidade de modo universal eigualitário;
—. Manter a qualidade na predação dos serviços;

—. 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 e informações relativas aos
usuários;

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

—. Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos pertinentes;

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

—. Permitir que seus dados pronssionais (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, altemções nos casos de excesso de carga horária em outros locais;

—. Preencher os formulários apresentados pela Seaetaria Municipal de Saúde e de Assistência Social corn as

informações complems acerca dos serviços prestados eprocedimentos realizados para fins de faturamento eestatísticas;
—. Realizar todos os atendimentos possíveis de sua área, não sendo permitida a limitação do atendimento por
qualquer dáusula contratual ou outra alegaào;

Prestação de serviços especializados na área de Promoção da saúde eprevenção de riscos edoenças ereabilitação,
permitindo um completo bem estar fisico, psíquico esocial àpopulação de Cairu.

Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam qualificação técnica compativel com as atividades

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

9.

DO PAGAMENTO

Opagamento será efetriado men mnte após os repasses do Fundo Nacional de Saúde àSecretaria Municipal de
Saúde.

10.

VIGENCIA o o CONTRATO

0 Termo de Contrato terá por vigência o prazo de (um) ano. Devendo ter seu inicio a partir da data de sua
assinatura nas condições etermos estabelecidos no art. 57, parágrafo 4da Lei nº 8566/93.
11.

DA FISCALIZAÇÃO EEXECUÇÃO DO CONTRATO

Aexecução do Contrato será avaliada pelo CREDENGANTE, mediante procedimentos de supervisão direta ou
indireta local, os quais observarão ocumprimento das dáusulas econdições ora estabelecidas, ede quaisquer outros dados
necessários ao controle eavaliação dos serviços prestados.
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à

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

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

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

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

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

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

ACumprir carga horária prevista em contrato

_Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde
_ Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos
_ Desenvolver Projetos e atuar no mesmo quando necessário
_ Atender de fonna organizada e Humanizada

14.

nas sanções

14.1. Os prestadores de serviços estarão sujeitos às penalidades previstas nos artigos 86 e87 da Lei 8566/93, bem

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

Ministério do Desenvolvimento Social e Manuais especiiicos eaplicáveis ao objeto do contrato ou ajuste, garantindo sempre

o direito de defesa prévia e ao contraditório em processo administrativo.

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

OContratado ainda estará sujeito às penalidades propostas pelos regulamentos dos respectivos Conselhos.
15.

CONDIÇÓES GERAIS DO CREDENCIAMENTO

Acontratada, para efeito de atendimento ao objeto deste termo de referencia, deverá apresentar documentos que
comprovem a sua capacidade técnica para prestação dos referidos serviços.

a) Comprovante de inserir,-ão no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Alvará de vigilância sanitária;

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

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

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

f) Comprovante de regularidade referente ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGFS);
g) Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, afirn de comprovar a
regularidade da empresa em relação às contribuições previdenciárias eàs contribuições devidas, por lei, aterceiros,
incluindo as inscrições em Dívida Ativa do INSS;

h) Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Procuradoriafueral da Fazenda Nacional (PGFN) e
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), ahm de comprovar aregularidade da empresa em relação aos tributos
federais administrados pela RFB eàDívida Ativa da União administrada pela PGFN;

j) Documentos que comprovem acapacitação profissional de todos os pronssionais envolvidos com arealização dos

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

” _ _ _ _ _ _
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k) A empresa contratada deverá apresentar documentos de comprovação do registro dos profissionais nos

respectivI)osGarantir
conselhosmaiorquando
da solicitação da prestação dos referidos serviços.
É
eficiência e qualidade na assistência à saúde da população por parte das unidades de saúde
família, assim como sua gestão;

m) Promover níveis satisfatórios de qualidade edisponibilidade de serviços em saúde para dar suporte às atividades
e rotinas inerentes ao programa de saúde da família e urgência e emergência;

n) Facilitar areferência ea contra-referência, integrando os processos de regulação eagendamento;
o) Melhorar o atendimento aos cidadãos-usuários do SUS;

p) Aumentar a capacidade de detecção precoce dos problemas de saúde da população atendida nas unidades de
saúde do municipio;

q) Aumentar a produtividade;

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

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

GESTÃO oo CONTRATO
Jeanine Fonsem

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Adriana Assunçãº

Função: Secretária de Saúde.
E-mail: SAUDECAIRU©HOTMAIL£OM
Tel-.: (75) 3553-2027

Função: Recursos Humanos.
E-mail: SAUDECAIRU©HOTMAILCOM

Tel-.: (75) 3653-2027

(Tdefax) (75) 3653-2151, ritual: 11.4
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ANEXO n - (Preferencialmente em Papel hmbrado da Proponente)

SOLICITAÇÃO DECREDENCIUNIFICADAS"
AMENTO EACEI- CREDENCIAMENTO
TAÇÃODASCONDICOESSERVIÇOS
DoPRBENTE
EDrrALcom As“DECLARAÇÓES 8ª
MÉDICOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CREDENCIAMENTO Nº 006/2021.
PROPONENTE:
CNPJ:

ENDEREÇO:
CIDADE:

TELEFONE:

FAX:

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

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

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

DECIARAÇÃO: Tendo em vism odisposto no Edital de Ucitação Nº 040/2021 - CREDENCIAMENTO Nº 006/2021,

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

o seu CREDENCIAMENTO para fins de prutação de serviços de médicos especialistas, planoonims e

assistência spedalizada, no âmbito da atenção primária e urgência e emergência 24horas , para
atender as necessidades das unidades de saúde do arquipélago de tinharé, municipio de Cairu, Estado
da Bahia, na área indicada aabaixo, aceitando os preços oferecidos pela Administação:

INSERIR QUAL SERVIÇO DESCRITO no ITEM 6.1 po ANEXO I (TERMO DE REFERÉNGA), ONDE TRAZ A

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

OBS: Não será obrigatória ocredenciamento em todos os serv/ços JÍSPOIIÍVEB no presente adia/.

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

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

c)

Aceita integral eirretratavelmente os termos do Edital em epigiafe.

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

de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4358 de 05/09/2002, que cumpre as disposições do indso
)OO(1II do art. 7º da Constituição Federal eque não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

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

f) Indica Cºmº revrsentªnte lesa! ªª proponente. O(a) Sr-(a) (
cuja arespectiva d o w m e n w ç ã o (
)encontra- se
junto aos documentos de habilitação, para pratiwr todos os atos necessários em nomeda instituição nnanceira, em
todas as etapas deste Credenciamento, epara oexercício de direitos eassunção de obrigações decorrentes do
Contrato de Credendamento.
g) Indico o e
—
m
a
ie0telefonel ( )( : )
para contato econvocaçõesneoessárias, declarando estar dente de que aconvocação para assinatura de contratos
se dará via e-mail indicado.

Local edata

K '
i

Assinatura do responsável pela Empresa (Carimbo da empresa)
(Tdefu) (75) 3653-2151. ramal: nc
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OIEDBOGAMENTD Nª 006/2021
Fanha 2.5 dl: 2 9

"X

.

_

ª Estadoda Bahia

g

_...
;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

CNP] Nº 14135907/0001-44

ANEXO I I I

TERMO DE CONTRATO Nº

/ CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO%?/

PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS,
PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO Amano DA ATENÇÃO PRIMARIA e URGENCIA E
EMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO
DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, EsrAoo DA a m u .
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAIRU BA EA EMPRESA

NA FORMA

ABAIXO:

0 MUNICÍPIO DE CAIRU, Btado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º

14.235.907/O00l—44, sito à Prat; Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, senhor Nildédo Antônio Meireles Filho, brasileiro, casado, com endereço residencial na Praça da
Bandeira, s/n, (Iajazelra, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45420-000, portador da cédula de identidade nº
01.718.085—68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, insaito no Cadastro de Pessoas Físicas

sob nº 124.403.10S-49, mnforme delegação de competência através do termo de posse, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa
situada â
inwita no CNPJ sob o nº.
inscrição estadual sob onº.
einscriéo municipal sob on
neste ato representada na forma dos seus Estatutos/RegimentO/Contrato Social, pelo(a) Sr(a).

portador(a) de documento de identidade nº.

emitido por

inscrito(a) no

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

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

especialistas, plantonistas e assistênda especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do

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

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

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

PARAGRAFO SEGUNDO - DA REGÉNCIA LEGAL: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 ealtemções

posteriores, Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, edemais nomras do sistema único de saúde eprindpios
gerais da administração pública edemais legislações apliaíveis, àqual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos ede qualquer divergência surgida durante aexecução do mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO - DA vINcuLAçAo DA LICITAÇÃO - vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº ioodaooor, datado de XX/)O(/)OOO(, fundamentado no art. 25

apuç da Lei Federal nº 8566/93 esuas alleraçôu, originário do Processo Administrativo nº )OO(/XXXX, datado de
XX/Dt/loººt, que também passa afazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda
equaisquer correspondências trocada entre as partes, nos tennos do Credendamento nº 006/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA -Oprazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) maes,
iniciando-se na data desua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo S7, da Lei
Federal nº 8566/93, desde que observadas às normas legais vigentes.

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

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

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

durante o período de vigência deste termo.

_WP(rachar) (rs) 1653-1151. mmol: 114
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PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 pagamento dos serviços será efetuado em até 10 (dez) dias após aemissão 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, deveáo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS eao ISSQN, caso
ocorra ofato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenáo dos valores no ato do pagamento.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluídos todos os custos diretos e

indiretos requeridos para aexecução do objeto especificado 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, odocumento será devolvido

imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

u"“DE “Stº” a
N

10/10

10,20

0002/0014

PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA /

2.004/ 2.050

3390390000

NATUREZA DA DESPESA

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

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

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

b) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto confonne Programa de Saúde

'

c) Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos

d) Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quando necessário
e) Atender de fonna organizada e Humanizada

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

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

terceiros, por sua culpa;

h) zelar pela boa ecompleta execução dos serviços contratados efacilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência que lhe forem solicitadas;

i) efetuar pontualmente opagamento de todas as taxas eimpostos que incidam ou venham aincidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,
previdenciárias etrabalhistas dos seus empregados;

j) manter, durante toda aexecução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação equalincação exigidas para aassinatura deste Contrato.
k) prestar os serviços acima em alta qualidade epadrão, nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizandose integralmente pelos serviços executados;

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

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

se justificar, para restabelecer oequilíbrio econõmico-nnanceiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei Federal
n º 8.666l93_

CLÁUSULA SÉTIMA - oDRIGAçõEs Do CONTRATANTE

a) Ceder espaço fisico onde se encontram instalados equipamentos emobiliário especiiioos para realização dos
sen/iços contramdos;

b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução das obrigações contratuais, inclusive com o
fornecimento de todos os materiais de consumo esegurança para obom desenvolvimento dos trabalhos

PraçaMaredtalDetxíoro,nº03,cume.CaiE-mall:
ru —
BA-CEP:
453110000
lznIªQO

(Ideb!) (75) 36534151. mui: 114
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c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal firn

d) Promover oacompanhamento eafiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob 05ª
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas

e) Aplicar àcontratada as penalidades cabíveis na fon-na da Lei

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

h) Promover, através do gestor do contrato, Oacompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativos equalitanvos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando àContratada as
ocorrências de quaisquer fatos que orijam medidas corretivas por parte desta;
i) Fismlizar aexecução do contrato eatestar a Nota Fiscal;

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

l) Publicar oresumo do Contrato eos Aditamentos que houver, na Imprensa Onda! até o5º (quinto) dia útil do
mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias acontar da referida
assinatura, confonne art. 61, 51º da Lei 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES RECIPROCAS

51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato depende de prévia
concordância entre as partes, por escrito.

52º Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, visando racionalização ou
aperfeiçoamento dos serviços, que resulte em alteração nos seus custos, será objeto de renegociação das Cláusulas
Finanairas deste Contrato.

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

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

53º notiâcar, advertir edenunciar ocontratado em caso de descumprimento dos itens aaté os constantes na Cláusula
Segunda;

54º Proceder ao acompanhamento da execução do contlato, na fon-na do art. 67 da Lei Federal 8666/93, ficando
esclarecido que aação ou omissão, total ou parcial, da frmlização do Contratante não exímirá àContratada de total
responsabilidade na execução do oontrato.

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

b) As exigências e a atuação da hscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral eexclusiva da contratada no que concerne aexecução do objeto contratado.
c) Afiscalizagío eoacompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui aresponsabilidade da
CONTRATADA, pam escusa-Ia dos seus encargos.

d) Agestão do prsente termo de contrato será realizada pela Subsecretaria Municipal de Saúde do Município de
Caim a Senhora Jeanine Costa Fonseca.

e) Fica designado o(a) Servidora) i

(gana Secretaria de Saúde, deste Municipio

de Caim, Estado da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da execucao do contrato em questão, nos
termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8666/93 esuas aiterações.

f) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral eexclusiva da contratada no que concerne àexecuçfo do objeto contratado.
g) Aação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá àCONTRATADA de total
responsabilidade na execução do contrato.

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

ç_

b) Multa deaté 5% (cinco porcento) dovalor do serviço.
_

(Tateu!) (75) 3653-2151. ramal: zu
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c) Suspensão temporária de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo

prazo de até 05 (cinco) anos;

%

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 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
uma pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8666/93;

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

I - Elevando arbitrariamente os preços;

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

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

V-Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa àproposta ou aexecução do contrato; licará sujeito

>

apena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 96 da Lei 8566/93.
cuusuu DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESGSÃO - Ainexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua
rescisão com as consequências contratuais eas previstas na Lei nº. 8666/93.

51º OCONTRATANTE poderá rescindir administrativamente opresente contrato nas hipóteses previstas nos incisos l a
)(II, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8666/93

52º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I aXI eXIII do art. 78 da Lei 8666/93 não cabe ao contratado
direito a qualquer indenização.

-

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

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

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - no FORO - As partes elegem oForo da Comarca de Valença, Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.

E, por estarem assim justos econtratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido eachado conforme.
CAIRU-BA,

de

de 2021.

HILDÉCIO ANTÓNIO MEIRELES FILHO

MUNICÍPIO DE CAIRU-BAHIA

CONTRATADA

CONTRATANTE

TEÇTEMUNHAS:

01—
Nome:
CPF nº:

02«
Nome:
CPF nº:

gg —
RU
_l

(Tdehl) (75) 3653-2151, ramal: 214
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
E D I T A L N º 040/202!

CREDENCIAMENTO N' 006/2021

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

Praça Marechal Deodoro. 03 - Centro. CEP 45420-000. inscrita no CNPJ n“ l4,235.907.-'000l-44.

através da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, designada pelo Decreto Municipal nª
502 dc 02 de março de 2021. nos lermos da Lei Federal nº 8.666/93. de 21 de junho de l993 csuas

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

necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé. Municipio de Cairu. Eestado da

x

a

f/

Bahia. conforme especificações constantes do Edital eseus anexos.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

Inicio da entrega: 05f'07.f202l
Data final de entrega: 3Ifil/2021.
Horário: Administrativo da Prefeitura Municipal de Cairu/BA aplicável àSecretaria da Administração,

Local de entrega dos documentos: Sala da Comissão Pemizmente de Licitação. situada no Complexo
Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro. n” 03. Centro, nesta cidade de
Cairu —Bahia, CEP 45.420-000

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Atender as condições do edital.

_

Oedital completo einfomações complementares poderão ser obtidas junto aSupervisão de (Íumpras,

Contratos eLicitações. através do Setor de Licitações. nos dias úteis. no endereço acima descrito ou
diretamente
no
Diário
Oficial
do
Município
no
endereço:

h 7“>'í..lsf—f,—'xixv.cairu.ba.oxxltrfSitefDiarinOficial.

Cairu - Bahia. 05 de julho de 2021,

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente C P L

Decreto nª 502. de 02 de março de 202 I.

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —CAlRUiBA. CEP: 454204100
Tel. 175) 365%2I5| —- H-mail: Iiuitncaozã cuiruhautng
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EDITAL N" 040/2021 -CNAMAHEIITD PUBLICO

!

CREDENGAMENTO Nª 006/2021

l

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

1

.

l

OBJErD: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIRETO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA :

_

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPEGALISTAS, PIANTONISTAS EASSISTENCIA BPECIAUZADA, NO
Amano DA ATBIÇÃO punham EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SAÚDE no ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

|,EMPRESA

ig

PESSOA PARA CONTATO:

ENDEREÇO:

| CNPJ:

[ E-MAIL:
CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE:

FAX:

1
!

—

a

ªTomamosconheci
mento, atravésdoacessoàpágina
(Diário OficialdoMuricípio deCairu), cópia do i
|insvumentu convocalúrio da licitação na modalidade de CREDENCIAMENTO Nª 006/2021 na forma acima ideutmcada. !
!
!
[

Local:

:

|

'

.

-

, de

de

.

:i
RAZÃO SOCIAL / CNP) l NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

,senhora Ucilznts,

l

5

IVi1preenchi
ando mcoentomunicdoaçãredboo futuradeentretireradaaComido sediãotalPer(nuudel
manentoeacidema)liciteenvi
aáo dato aoe MuniSetorcípResponsável
io esa Emprporesamei, sooi docitamosemailo
)(Rameau-duna gm br

ÉAnão remessa do recibo aime aDiretoria de Compras, Contratos, Convênios elicitações da comunicação de eventuais
i retificações ocorridas no irsuumento convocatório, oem como de quaisquer infomações adicionais.

Praça IhrEduIDee&v,nºB],l2nvu,€zwu»BA-C£RlS4Zemo _

Uªªlll (75) “Sª-gãeãruanú nã) N”
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EDITAL Nª Ino/zon - cNmAMENTo PúDucO
CREDENCIAMENTO No oos/ z o n
I.

REGENCIA LEGAL:

capuz do am zs da LEI FEDERAL Nº 8566/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EsuAs ALTERAçõEs. LEI FEDERAL anao,
DE 19 DE SETEMDRO DE 1990, EDEMAIS NORMAS DO SISTEMA uNIcO DE SAUDE EPRINCIPIOS GERAIS DA

ADMINISrRAçAo PUBLICA EDEMAIS LEGISLAOOES APLICÁVEIS

i

u. ORGAOSINTERESSADOS:
Iu.
v.

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MODALIDADE:

'
Iv.

CRHJENCIAMENTO Nº 006/2021

PRocEssO ADMINISTRATIVO Nº

25812021, DATADO DE zs/oe/zozz

c R r r E R I o DE JULGAMENTO:

POR ITEM (Os INTERESSADOS PODERÃO SE CREDENCINZ APENAS PARA Os rrENs DE sEu INTERESSE)

ª

VI. oaJErp: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS,
AMBITO DA ATENÇAO PRIMARIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER As NECESSIDADES DAS

PARA PRESTAÇAO D_E SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONIsrAs EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO
UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPELAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

|

vII. LOaL EDATA PARA IN cIo DO RECEBIMENTO Dos DOCUMENTOS RHATIVOS AHABILITACAO.

'

DATADE
INÍGO DE ENmEGA; os DEIULHO DE 2021. DATA FINAL DE ENTREGA: 31 DE DEZEMBRO DE 2021. |
HORARIO: ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE cAIRu APLICÁVE. ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO;

LocAL
DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: NA SALA DA COMISSÃO DE ucxTAolo sITuADA NO COMPLEXOI
ADMINISrRATIVO DIOGO MAGALMÃs BRANDÃO - PRAÇA MAREO-IAL DEODORO, N“ 03, CENTRO. (SETOR DEI
LICITAÇÓE).

ANAusE DA DOCUMENTAÇÃO: EM ATE CINCO DIAS ÚTEIS APOS ORECEBIMENTO DA DOcuMENTAçio.

DIVULGAÇÃO Dos CREDENCIADOS: NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, ATE oQUINTO DIA ÚTIL

[

,

SUBSEQUENTE AO MB EM QuE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE cREDENcIADOS.
VIII. DOTAçAo ORçAMENTARIA

UNIDADE

"ªgfgcªºªfggºº

GESTORA

““uma

ELEMENTO DE DESPESA /
NATuREzA DA DESPESA

Io/Io

Ix. PRAZO DE EXECUCAO/VIGENCIA

x—PATRIMONIO UQUIDO MINIMO

Iz(DozE)nEsEs

NÃO sEAPucA.

xI. LOCAL, HORARIO EMEIO DE cOMuNIcAçAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:

&
.

As msoumçõs ESCLAIECIMENTOS NEcEssiuuos Ao PERFEITO coNnEcIMErqTo Do ouEro BETA uni-udp
SERÃO PRsrADos PELA COMISSÃO DE ucrrAçio, DIARIAMEN-IE, DAS esmo-un As mmol-IN EDAs Ianonmn As
I e m m n , No arDEREço AcrNA.

o EDITAL PoDERA SER coNsuLTADo sRATLrnAnENrE No DIARIO oncIAL Do MuNIcIPIo PELO SITE

AcoMuNIcAçlo sE DARÁ Poll E-nAIL:

ou PELO mEroNE (rs) usa-zm, RAMAL: zu.

TonAs As BEGSÓES E COMUNICAÇÓES qu: SE4 PIzEuEN NEOEssAiuAs, mcLusIvE o IuLGAnEN-ro FINAL
cussIFIcATóRIo SERA ANUNCIADO EN SESSÃO PunucA ou ATRAVES DE PuuuuçAo No DIARIO oFIcTAL Do

numcbm DE amu - DAMA QUE PODERÁ SER coNsuLTADo, TAuDéM, ATRAVB Do SITE:
PRBIDENTE DA COMISSAO DE IIcITAçAo

Robson Vicente Shia dos Sanms

t

DecrecoMunicIIr-ºsu 2021de02Ma de202l

-

m s n : ) (75) ªíisynsn. tvuol: 1x4

Hruílí

CIEIXNCIANENTO Nº B i , - ' E l )

Pagan. z De n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DT/UZEPJRBSBIQFHPHZGOQ
Esta edição encontra—se no site oficial deste enIe.

_ MUNICIPIO
Diario Oficial do

Cªlfu.

5d17-AnoÍelgunãa-zfâga
e

u

Estado da Bahia
.-—._ ãifãfâãàlfàãíf"ªªºªªª"ªº
m - DIsPosIOõEs PREuMINAREs

12.1. Aparticipação neste credenciamento implica em concordância Eacátação de todas as condições mabelecidas
neste Instrumento convocatório.

12.2.

Os interesadas poderão se credenciar apenas para os itens de seu interesse.

12.3. Btaáo credendados arealizar os serviços, as ernprsas que aprsentarem oorraameite adocumentação exigida,
concordando com os vetores fixados pela Administrada, conforme tabela do Munlápio de Cairu/BA constante no Anexo I Termo de referência.
12.4.

XII! - DAS FASES DO PROÉIMENTDS PARA OCREDENGAIIENTO

13.1 - Oprocedimeito EHÍVD para credenciamento será composto pelas seguintes fases:
a) Divulgação do (Juntamente;

b) Análiz da

e habilitação;

c) Divulgação dos credeidados, atravé de Publicação no Diário oficial do Município de Cairu/BA
( D S I D $S k "IMJSAI
f T í );

13,2 -Acontratado dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da figura do aedendamento, fundamentada no
art. 25, caput, da Lt! Fedeal nº 8566/1993.

xIv - coNDIçõEs DE PARTICIPAÇÃO NA IJCITAÇÃD
14.1.

Poderão pamcipar asta licitação,

14.14. os lntessados cuio ramo de atividade seja compativel com oobjeto daa licitaçTo obsevadas, também, as

dentais eatigêndas deste Instrumento;

14.13. pessoas jurídicas, legalmente constituidas, habilRadaS, mm idoneidade, regularidade jurídico fiscal, que ão

tenham sofrido penalidade de wspertsão ou declaraçâo de inidoneidade por parte do Poder Público Eque saiisfawm as
condiçõa Exadas nae edital eseus arianos e, ainda,que aoeiten as normas stabeleddas pelo Municipio de CAIRU/BA.
14.2.

Não poderão participar desa lidtação lntituições:

14.24. proibidas de participar de licitações ecelebrar contratos administrativos, na forma da legislaçâo vigente;

1.4.2.7. que tenham sido declaradas

para contratar com qualque órgão ou entidade da Adminstração Plímlirz

de qualquer Pode ou esfera de Sovew;

14.13. que stiveren inºegtdares quanto à tributos fedemis e municipais, corsiderada a sede ou principal

ãtabelecimento da proponente;

14.14. que não atenuam às condiçõe d a s Edital eseus anexos;

14.25. estrangeiras que não tenham representação legal no Basil com poderes exprasos para receber citação e
responde administrativa ou Judidairnente;

1.4.2.6. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9ª da Lel nº 8.666, de 1993;

141.7. que aíverem em proceso de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, irsolvênda ou liquidação; ern caso
de recuperação judicial, deverão apresentar oplano de recuperação hormhgado pelo juizo, em vigor

141.8. que nos termos do art. 5º do Decreto nª 9.507, de 2018, haja administrador ou sócio corn poder de direção,

lamlliar d c :

a) detector de urge em comissão ou função de confiança que atue na área rsponsávei pela demanda ou
comutação (Refétura Municipal de Caim/BA; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbho do orgão contratante.

b.l. Para Ds Hrs do rtisposto nae item. considera-sc familiar ocônjuge, ocnmpanndro ou oparente em linha reta
ou mlateal, por mnsangizinidade ou anuidade. até oteoelro grau (Summa Vinculante/SFF nº 13, art. 5º, inciso V,
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 1013 eart. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 dejunho de 2010);
XV - PROCHJIHENTD DO CREDENCIAMENTO

15.1. Oprocedimento obedeceá, integralmente, as disposições da Lei Fedeal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua

redação atual e lqldação pertinente

XVI —DA REPRESENTAÇÃO DOS PROPONENTES:

16.1. Somente poderá manifestar-se nas reuniõs esolldtar que sejam mnslgnados assuntos na atas de reuniões da

comissao de Licitação:

a) Representante legal da empresa, indicado em seu contrato soda! eportando documento de identidade em

original, por qualquer processo de cópia amenticada por cartório competente ou por servidor da PREFEITURA;
D) Procurador, munido de procuração pública ou particular eportando documento de identidade en original, por
qualquer prosas: de copia autenticada por tzrtório compaaite ou por sevidor da PREFEITURA;

nQah-nUQlBSJ-HSI, ran: no

(«UB.
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1.6.1.2. Acana de credenciamento, pública ou particular, conluirá pode ao reprscntante para atuar em nome da

prwonente. com podera para examinar, os documentos de habilitação lmpugnàks, oferemr recursos eexercer todas
as prerrogativas previstas neãe Ediml e na Le“ Federal 8566/93.

16.13. Orepresentante oficialmente indicado, conforme omodelo apresentado no ANEXO Il —Modelo de carta de
Credenciamento, devera esm obrigatoriamente nmrúdo de com oz càuu n: roeu-nuns
AUTENTICADA por cartorio competente ou por servidor da PREFEITURA, sob pena de não ser admitida a

sua a t u a d o .

x v u - ou HABILITAÇÃO/OIEDENCIAHENTO

17.1.

Os doqnnentos relativos àHabilitação poderão ser apresentados em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras,

numeradas sequendaimente e rubricada em original, copia autenticada, por cartório competente uu por servidor da
Admininraçâo, ou puhilcarâo oficial, em erwelope lacrado, no qual possa ser idenlíõcado onome ou razão social da
empresa, modalidade, número eata da licitação, além da expresão Habilitação confonne modelo aseguir:
MODEO VARA lDENTIFlCAQ-O DO ENVELOPE —A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
. .

_ _ _ _ _ _ , , _ _ _ , _ _

_

E

,

E

_

_

_

_

_

_

_

_

_

W

_

: A

gPREFEITURA MUNICIPAL DE GRU/BA -COHISÃO PERMANENTE DE LIGTAÇÃO -COPEL

. ENDEREÇO: oorrmsxo ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO -PRAÇA MARECHAL

_

; DEODORO, N 03, CENTRO - CAIRU —BAHIA.

.

_ENVELOPE A—
"DOCUMENTOS mu HABILITAÇÃO"

'

CREDENCIAMENTO N º 006/2021.

17.1. Os interesadas em cuidada-£ ms temos do pesam edial deverão aparentar Habilitado Juridica
a) Cópias autênticas de comment: de Identificado do(s) sócios);
b) cemtimdo de candido de Mlauempreendedor Individual, quando couber;
c) Registro nomen-hl, no caso de e m p r individual;

d) Mn mnstiunivo, siztuto ou mim-ato em vigor, devidamente regktrado, em se tratando de sociedades

comecials, e, no caso de sodedads por após, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais

administradora, na qual deverá war mntremplado, dentre os objetos sociais, aexemáo de atividades da msma
natureza ou compativás mm o objeto da licitação;

e) Inscrição do at» constitutivo no caso de sociedade dvi! acompanhada de prova da Diretoria em exercicb;
f) Decreto de autorizado, em se tratando de empresa ou sociedade stranqeira em furxjonamento no pais. e
ato de registro ou amnrização para funcionamento expedido pda órgão competente, quando aatividade assim o
exigir

17.3. ARegularidade Fsal eTrabalhista será comprovada mediante aapraentaçâo dos seguints documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídia (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com aFazenda Municípal, do domlolio ou sede do licitante.
c) Prova de regularidade para com aFazenda Estadual do dorniciio ou sede do licitante.

a) Prova de regularidade para com aFazenda Federal (Dívida Ativa da união, Receita Federal eINS),
mediante certNo acedida pea Seaetaria da Receita Federal.
e) Prova de regularidade para corn oFundo de Garantia por Tempo de Serviço (rsrs), mediante aapresentação do
Certiãczdo de Reguhrldade do WGS/DIF, anitida pela Caixa Econômica Federal.
|) Prova de inexistência de dãzitos inadimplidos perante aJustig do Trabalho, mediante aapruemação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhiáas (CNDT), «nítida pelo Tribunal Superior do Trabalho (|S )
17.4. AQueimado Técnica será comprovada mediante aapresentação dos seguintes documentos:

a) Cor-aprovado de nogiaro ou inscrição na entkude profissional competente de cada area profisional de interesse
da empresa a w credenciado:

ta) Alvará aaaedioo pela vigilância sanitária
17.5.

necunçõs:

a) Declaração hrmada pelo repraenlante legal da proponente, confonne consta no modelo do ANEXO n
integrante do presente edital para cumprimento da exigência prevista na Leí Federal nª 9354/99, que acrszentou
os Incisos Vao artigo 27 exviii ao artigo 78 da Lel Federal nº 8.666/93, nos termos do vareta Federal nº
4358/02.
a.l. Adeclaração deverá vir asànado por um de seus sócios responsáveis pda Administração da «supresa com
carimbo de identificação da anprsa;

_

Run uretral Badra. IFO). Cel». UBN-BA-E Gillo-GX!
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b) Aproponente deverá apresentar asolicitação de credenciamento eaceitação dascofidições do presente edtal,
conforme modelo Anexo V;

x v m - DA ADESÃO A0 CREDENCIAMENTO

18.1. Toma

implícito

que

os

proponenta

ao

rsponderem

ao CREDENGAMENTO concordam

integralmente com as tennos deste Edital e seis anexos.

18.2. As Iicitants deverão proceder veriõcação minuciosa de todos os elementos fomecidos, comunicando formalmente

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

18.3. Anão mmunicação no prazo acima estabelecido, implimrá na tácita acdtação dos elementos fornecidos, não
cabendo, avi nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperféçõs, incorreções, omissões ou
falhas.

X I X > JULGAMENTO

19.1. Os documentos relativos àhabilitará) serão analisados pela Comissão Pen-rianente de Licitações no prazo máximo
de até 5(cinco) dias úteis apos orecebimento da docurriaitação, conforme solicitação de credenciamento apresentado
pelos interaados, que sentindo necessidade, poderá abrir diligência para visitar oaabeleorriento “in loco".
1.9.2.

Toda análise resultará em ala para registro da refaida análise.

19.3. Será daconsiderada adocumentario que contrarie os requisitos expressos neste edital eerri seus anexos ou em
desacordo com as fonnalidades prescrits.

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

19.5. Considerar-seá habilitada a pssoa jurídla que apresentar corretamente e em tempo hábil, toda a
documentação exigida.

19.6. Na identincaéo de ausênda de documentos, aCPL infonnará ao interessado apendência eoprazo para asua
regularização, ou se tratando de consuta un sites de livre consulta aGPL poderá realizar aindusão das peças que
porventura estejam auseites.

1.9.7.

Ainabilitação impoita em perda do direito de credenciamento.

19.8. As dúvidas por ventura surgidas no dazorrer da abertuio do envelope (documentação), em sendo possível, saão
dirimidas pela Comisão Permanente de Licitação na própria reunião, com arspectiva consignaão em ata, ou darão ensejo
àsuspersão da reunião para análise pelos menbros da Comissão, que fixaião nova data para prosseguimento dos
trabalhos
19.9. A divulgação dos crecendiados, se dará atravªs de Publicação no Diário oficial do Município de Cairu/BA
(httszwwimcair E ovbrSi/Diariooncial).

XX —DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) eos MICRO
EMPREEN DEDORES INDIVIDUAIS;

20.1. Nos termos dos arts. 42 e43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEI, ME eEPP deverão apresentar toda a
documentação exigida no Edital, mesmo que sta aprsente alguma rstrição com relação àregularidade fiscal;

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

la) Anão regularização da documentação ro prazo previso acima implicará na decadência do direito i

contr-ando, sem prejuízo das snoõs previstas no art 81 da Lei 8566/93, sendo facultado 'a Administração
convocar os iidtarites remanscentes. na ordem de dassihrarão, para contratação, ou revogar alicitação.
XXI - nos RECURSOS Etnruonnções

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. 0recurso deverá ser interposto mediante petição dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de licitação por
meio eletrônico (

izaam/Jm-

x x n - CONIRAYAÇÃO

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

emprsas credenciadas para assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, confonne Minuta de Contrato
(Anexo Ill).

m;; Marechal Deodoro, n“ ns, Benim, onu -an .cce-—rãífiiT'_
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22.2. Pam asánatura do Contrato Arrninisxrativo de pràção de serviço, as empresas/umano: terão oprazo de até 05

(cinco) dias úteis apos aconvocação, permitindwse aprorrogação por igual periodo, na forma do g1º, do art. 64, da uai
nº. 8566/93 e suas alteraoãs;

22.3. Oprazo para assinatura do comam poderá ser prorrogado por Igual pra-iodo, desde que solicitado por acrlto,

durante seu transcurso emediante motivo ínstihcado eacata pela Administração.

214.1. Quando o fornecedor não retirar, não aceitar ou não devolver o instrumento equivalente no prazo

estaoeleddo, sem justificar os motivos para aAdmíniaração ou apresentar justificativa não acena pela mesma, saão
aplicadas as penalidades cabíveis

7.2.4.2 As sltuaçõs não previstas neste Edital serão avaliadas epoderão ser objeto de alteração no instrumento
convnmal,

22.5. Os empregados do CREDENCIADO não terão nenhum vínmlo empregatício com oMunicípio de Cairu/BA, sendo de
exclusiva rsponsabrlidade daquele as despsas com remuneração dos manos, seguros de natureza trabalhista vigerrm e
quaisque outros encargos que foran devidos, referentes aos serviços eempregados.
22.6. Oeventual inadimplemento pelo CREDENGADO quanto aos encargos previstos no item anterior não transfere ao

Munidplo de calm/BA aresponsabilidade pelo seu pagamanto enem poderá onerar oobjeto do lnarurnento Contratual.

21.7. Os contratos decorrente do presente credenciamento mão prazo de vigência de lZ (doze) mses. apartir de sua

assinatura, podendo ser prorrogados por iguais esucessivos periodos, até olimite de 60 (sessenta) meses, nos termos do
art. 57, IL da Lei 8566/93.
XXII! — PENALIDADE

23.1. Odscumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como credenciamento sujeitará oCredendaoo, no que
couber, às sanoõs previías na legislação aplicável, garantida aprévia eampla defsa, ficando srabeleddas as seguintes
penalidades:

a) Advertência por escrito.

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

c) Suspensão tanporária de pmldpar em lickação eimpmimmm de contratar com aAdminisração Públm, pelo
prazo de até 05 (cinco) aros;

d) Declaração de iridnneidade para licitar ou contratar com aAdministração Nolim enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou ate' que seja promovida a reanimação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

13.2. Aquele que Impallr, perturbar ou fraudar aralização de qualquer ato de procedimenm lidtatúrio ficará sizjelto auna
pma de detenção de 6(seis) mas a2(dois) anos, emanta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8666/93;
XXIV —DESCREDBIGAMENÍO:
24.1. Ooorrwá o descredenciamertto quando:

24.13. Por algum motivo aaedendada deixar de awsder as condições estabelecidas neáe Edna! eno contrato
administrativo de prestaâo de serviços;

24.11. Houver recusa injustificada da empresa/Homme credendada em assinar u cometo, aceitar ou retimr o

instrurrem equivalente dentro do prazo eaabelecido, executar os servips requisitados, implicando em seu imediato
descrevia-rolamento e na imediata suspemão do direito de lidlar com a PREFEITURA de acordo com os prazos
previam em la';

26.13. AAdministração, assegurada no direito eno lrterese da Adrrrlnlstração anilina, revogar ou anotar opresente

processo de rxedendamemo, sem que caibam aos licitantes quaisquer direitos aredamaçõs ou indenlzaçõs;
244.4. Por qualquer motivo ocontrato entre acredenciada oaAdministração (or rsóndido.

XXV —FORMA DE PAGAMENTO

25.1. Ovalor estimado do credenciamento oorrsoondeá aR$ 5.588.269,04 (cinco míltões, seiscentos eoitenta eoito mll,
duzentos emsmo: enove reais equatro centavos), para operíodo de vigência do contrato, oqual deverá ser dividido,

propcrcionalmente, pelo numero oe empresas credenciadas, em confonnidade com acapacidade operational para

atendimento SUS aprsentada pelas mesmas econforme definido na Anexo l, deste edital.

25.2. Opagamento aos contratados, pela prwação do serviço, será efemaoo pela Prefeitura Municipal de Cairu, atravªs do
Fundo Municipal de Saúde de Cairu.
15.3. 0pagamento ao contratado somente será efetuado após aapresentação do documento comprobatório dos serviços e
atenda pela Seuetarla Mmtipal 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, confonne estabelecido no
revisão dos valores pap: independerá de Termo Adnivo, sendo mcasário anotar no proceso uorigem e
autorização da revisão dos valores, com adata da pubração na Imprensa Oficial.

zss Não serão objetos de pagamento os serviços não efetuados deum da boa técnica profissional edas normas éticas
exixentes.
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15.1. Acontramão se dará por orden cronológica dos credenciados.

26.2. Aqualquer tempo poduá aAdminisbação Pública, se necãsário, movificar ste Edital, hipótese em que deverá
proceder à divulgação.

26.3. Adivulgação, pda PREFEITURA, date aviso, do tipo de serviço epreço de remuneraáo não caracteriza expectativa
de faturamento por parte das empresas/licitantes, não cabendo àPREFEITURA oressarcimento de eventuais prejuízos pelo
não credenciamento de interesadas que não atenderam as condições eaabelecidas nese aviso.
26.4. Évedada atransferência total ou parcial, para tercrus, do objeto do presente credenciamento;

26.5. APREFEITURA poderá, aqualquer momento, reavaliar ocredenciamento deferido, sendo-Ihe facultado, suspende-lo,
sempre que ocorrer motivo que ojuslilique.

26.6. OMunicípio podeiá, aqualquer momento, modmw as condições iniciais do prsente credenciamento eretornar, sem

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

16.7. Ainteressada éresponsável pela dualidade elegitimidade das informaçõa prestadas edos documentos apresentados

em qualquer fase date processo. Afalsidade de qualquer documento apresentado ou ainverdade das informações nele
contidas implicará no imediata desaedenáamento, san prejuízo das demais sanções administrativas, civis epenais cabíveis.
26.8. Nas certidões edemais documentos emitidos por órgãos ou instituições de direito público, será consldezraxío como

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

os documentos emitidos em até 90 (noventa) dias con-idos anteriores àdaia de abertura das propoaas.

26.9. Éfacultado ao Presidaite da Comissão Permanente de licitação, ou àautoridade aele superior an qualquer fase da

licitaçío, apromoção de diligência dsiínada aesclarecer ou acomplementar ainstmção do processo licitatório, desde que
v

não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.

26.10. No ato da aquisição do Edital ointeressado deverà observar, cuidadosamente, se oseu exemplar esta devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anaros:

ÉANEXO I-TERMO DE REFERÉNCIA

genero
n—
soucnglçâo DE (REDENCIAMENTO enarração nas connrções no PRESENTE eomu.
| COM AS “DECIARAÇOES DNIFICADAS”

|

ªm e x o m - MINUTA o s c o m u m

26.11 componente da COMISSÃO PERMANENTE os LICITAÇÃO -CPL, designada pelo Decreto Municipal nº 502/2021 de
02 de março de 2021:
PRESIDENTE: Robson Wcente Silva dos Santos
MEMBRO: Lázaro Dias Carvalho

MEMBRO: Carlos Benedito Guimaraa Da siim
1º SUPLENTE: PaUícia da Silva Félix
2º SUPLENTE: Anllton Rosa Marque Filho

26.11. Adivulgação dos demais atos atinents ao certame ocorrerá no Diário Oficial do Municipio de Cairu - Bahia que
poderá ser corsuitadu, também, através do site:

26.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do prsente Edital, fica eleito oForo da Comarca de Valença, Estado da
Bahia, oom excluâo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cairu - Bahia, 05 dejulho de 2021.
Jeanine Costa F a i s c a

Subsecretária de Saúde

nolãu)(15)3653-Il5l.nn:l:2u
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r e m o oe REFERENCIA

l..

D O OBJETO

Credenciamemo de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para prestação de serviços de

médicos apedaliaas, plantonistas eassinência especializada, no âmbito da ateúo primária eurgência eemergência
24horas , para atender as necessidads das unidades de saúde do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da
Bahia.

2.

DA NECBSIDADE

o

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

promoção, prevenção erecuperaiâo da saúde, seja no seu aspecto inmvidual da integralidade da assistência bem oomo o
social garantido pelo conceito da universalidade do acesso aos serviços públicos de saúde.
o

—

Possibilitar amanutenção da rede física de assistência àsaúde;

Garantir aareaição dos diversos serviços pertinentes aos programas de saúde tanto na prevenção e

promoção da gude, bem como através de serviços de diagnose econsultas eoutros rxocedimentos terapêuticos para
promover arecuperaão da saúde do indivíduo.
3.

D A JUSTIFICATIVA

Omunicípio de Cairu, Estado da Bahia, stá localizado na microrregião de Valença, da macrorregional sul, na 5ª
Diretoria Regional de Saúde (DIRE), em Gandu, corn população de 18.427 naoiiantes, estimado pelo instituto Brasileiro de

Geografia eEstalísiica (IBGE 2018). Abrange uma área de 433l<mª, situado no litoral do Baixo Sul Baiano. Éum arquipélago
formado por 26 ilhas, sendo as cris maiores habitadas: Cairu, "rinharé eBoipeaa.

Limiar-se ao norte com omunicípio de Valença, ao sul com omunicipio de Nilo Peçanha, aeste com omunicípio

de Taperoá e alste com oOceano Adãntioo.
Distritos e Povoados:

1. Ilha de Cairu: Sede - Caim Povoado —Torrinhas, Tapuas

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

Alegre,

3. llha de Tinharé: Distrito de Morro de ão Paul), Galeão, Gamboa do Morro. Povoados - Zmbo, Garapuá,

Canavieiras.

Euma região localizada entre adesemboadura do Rio de Partes (ao sul) eo(znal de Taperoá (ao Norte). É.

cortado por vários rios ecanais, entre eles: Canal de Tinharé, Rio Taengo ou Garapuá, Rio do Inferno, Rio de Catu, Rio de
Zinco, Rio Itapitanga.

Oacesso aos muricipios vizinhos éfato por rodovias asfaltadas erios. Apartir de Salvador, oacaso pode ser feito
tomandose atiradas federais (BR 234 eBR 101), eem seguida aestrada estadual (Ba 452) ate' Valença edaí ate Taperoá,

Nilo Peçanha ehnalmente Gifu ou saindo de Salvador através do Ferry Boat até oterminal de Bom DESDBChO, seguindo até
Nazaré e posteriormente ate' Valença.

0 transporte umano éreto basicamente através de barcos ou lanmas enas ilhas não épermitido aentrada de
veículos particulares, com exceção da llha de Cairu. Os únicos veículos que circulam pelas ilhas são para obem público, que
fazem o serviço de colela de lixo (tratores).

Aestrutura asiáenciai existente atualmaite oferece aos munícipa, os serviços básicos de saúde (cormllz de

clínica médios, consulta enfermagem, Aferição de PA, Glicemia, Testes rápidos para HIV esífilis, Vacinas de Rotina e

Estratégicas, Atendimento de odontologia, Cumdvos, Acompanhamento pelos Agentes Comunitários de Saúde eAgentes de
Endemias e Distribuição de Medicamentos Básicos.
Dispõe também de Serviços de Urgência eEmergência que disponibiliza leito de obserwação Zahs para quadros de

saúde considerados leves, mm monitoramento de médico, enfermeiro etécnico de enfermagem, faz uso de mediam-mins

injetáveis equando opaciente desenvolve quadros de Média eAlta Complexidade são transferidas para Unichdes de
Asistencia de maior rsolutlvidade.

Os pacientes são trarsferidos com auxílio de ambulanchas eambulâncias equando são realizadas transferências

consideradas graves, omédico exou enfermeiro da unidade acompanha otranslado adepender do quadro clinico do
paciente.
o Município ainda conta com atendimentos de fisioterapia nas Unidades de Saúde, possuem instalação âsira
compatível com aestrutura utilizada na fisioterapia ortopedia, neurológica, pediátrica respiratória emotora, além de
desenvolve fisioterapia domiciliar aos acamados 2 a 3vezes na semana.

nara Marechal oceano, nª (E, Centro, Cairu -BA —
CEP. «Azofooa
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Conta também mm Seviços especializado do CAPS Tipo i, atende pessoas de todas as faixas etárias que

aprsentam prioritariamenm intmso sofrimento psiquioo decorrente de transtornos mentais gravs epersistentes, incluindo
aqueles rdadonados ao uso de substâncias psicoativas, eoutras situações clínica que impossibilitem atabeleoer laços
sociais e realizar projetos de vida.

Ainda complementa aAsistencia Básica com Equipe de Apoio as Unidade de Saúde composto por proãssionais de

diferente áreas do oonhedrnenm que, atuan de maneira integrada 'as equipes de saúde da famnia trazendo como

mnscquênda adimimição do número de encaminhamentos aoutros serviços emaior satisfação aos usuários. Realiza ações
compartilhadas com as equipes de saúde da família, visando àampliação da ciínia emudança das praticas. contribuindo
para una melhor qualidade de vida para as comunidads. Aestrutura fisica do stá lixada na Secretaria Municipal de Saúde
edispõe de 05 (cinco) profissionais especializados os quais seguan saia mensal para desenvolverem atividades nas
localidades (inlinerante).

Dispõe também de uma (“moa! de Abastecimento Farmacêutico - CAF para armazenamento, controle edistribuição

de medicamentos conforme necesidades de cada letalidade, as quais seguem planilha de Cansrmo Médio Mensal e

Estoque para consolidação edispensação de forma controlada eprecisa, evitando perdas ou excesso de medicamentos. A
liberação dos medicamentos acontece menaimente, os votums senpre acompanhados de um responsável da unidade
solidiante.

Na central de Regmaçâo Municípal são realizadas Mamães de Consultas, Exame cGrurgias eletivas através de
sistemas web (Estadual): Sistema Vida, Sismama SISREG, Sstema Hospital da mulhe, Sistema Polidínica Regional ediszõe

ainda de marcação apontânea (sem sistema) das Gínlcas Ceder-dadas pelo Município, ambos o paciente requere o
procedimento “as Unidades de Saúde mais proxima da raºdênda através de requsição sus, por sua vez as Unidads
encaninham por malote àCerlral de Reguão, que autoriza (carímba eassina) eretorna atravªs de malote as Unidades
solicitante para entrega das rneanas aos patients Mesmo havendo 5 9 logistica, algum pacients preferem buscar o
serviço diretamente no saor, os quais também são atendidos.

como mendonado ameriormente dispomos de marcados de consultas earames de maior complexidade através

da Policiínim Regional eúínicas Credenciadas, ambas oom proposta de acderar odiagnóstico do paciente que anterior à
aquisição das mesmas, acontecia tardiamente já que opactuado no SUS não supre areal necessidade, desde aquantidade
ofertada, até afalta de weciaiidads ede procedimentos Atualmente dispomos de ol (una) Polldinica Regional eM

(quatro) Gírias Credenciadas mantidas com recusas próprios do Muriápio que mesmo dispondo desa equipamentos, o
município não dispõe de rerum financeiro surf-dente para swrir ademanda espontânea que existe no município.
confonne preconizado pelo Miriiérlo da Saúde, oMuricipio de Cairu/BA éresporsávei por oferecer aos munícips
serviços que compreendem aAtenção Básica, deõnido como poria de entrada aos usuários para atendimento inicial tendo
como objetivo orienta sobre prevenção de doenças, solucionar os posáveis casos de agravo edirecionar os mais graves
para niveis de atendimento superiora em complexidade.
Para atender àdemanda da Atenção Básica o Municipio dispõe da seguinte estrutura:

o

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

e Emergência, 24 (vinte e quatro) horas;

-

l (urna) Unidade Báslrz de Saúde (UBS) na Sede do Municipio, com atendimento de Urgência e

Emergência 14 (vinte equatro) horas eambulatório;

—

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

o
o

1(um) Centro de Atenção Psicasocial —
CAPS Tipo 1;
1(um) Centro de Apoio as Unidada de Saúde;

.

1(um) Centro dc Abastedrrlento Farmacêrráco- GAF; e.

o

l (um) Genkai de Regulado Munidpai - CRM.

o

1(um) Centro de Apolo aos Cairuenses- ac, instalado no Município de valença;

Considetando que aAtenção Básica éum mnjunto de ações de saúde, no âmbito individual ecoletivo, que

abrangeu apromoção eapromção da saúde, aprevenção de agravos, odiagnóstico, otratamento, areabilitação ea
manutenção da saúde. Édesenvolvida por mein do eacerdcio de práticas geraidais esanitárias demoaáticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigdas apopuiaçõs de tertlorios ban delimitados, pelas quais asume a
responsabilidade sanitária, corsideranrlo adinamiddade arlstente no território em que vivem essas populaçõrs. Utiliza
tearoiogias de elevada complexidade ebaixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e
relevância em seu território.
cmunidplo de Cairu possui ainda aBuanãgía de saúde da família como a"porta de entrada” do cidadão cairuense
ao seviço de Saúde munidpai, com cobertura de 100% da população acravâ das 06 ESFs distribuídas das seguintes
tomas: É de Boipeaa ET da Sale BF de Gamboa ESF de Tinharé.

OMunicipio de Cairu ainda erloontra difrtuidade na organização dos procesos de trabalho, devido aaspectos
corno: infraarmura lnsmideme an alguns setores, dificil acesso as ilhas para acompanhamento das advidadrs eequipe

técnica em número reiuzido, principalmente nas especialidade médicas

(Ydun) 051163251. “ t i g ;N“
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