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Ementa:
Licitações.
Parecer Juridico
Prévio. Obrigatoriedade. Art. 38 parágrafo
ú n i c o d a Lei n º 8666/93.

Ilmo. Sr.

A

Presidente da C P L
Cairu - B A

Em atenção à solicitação de V. Sa. no que se refere à emissão de parecer jurídico
referente das minutas do edital e do contrato quanto ao procedimento licitatório
registrado nesta PrefeituraMunicipal para CREDENCIAMENTO correspondente ao
Processo Administrativo nº 061/2022, cujo objeto é o “credenciamento de pessoas
jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para prestação de serviços de
enfermagem e assistência especializada, para atender as necessidades das unidades
de saúde do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia", temos a
informar o seguinte:
P r o c e d e m o s à análise criteriosa d a s Minutas d o Edital e d o Contrato a n e x o a o

,,,

processo administrativo ora apresentado tudo nos termos do art. 38, parágrafo único
da Lei nº 8666/93.
Segundo a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que veio regulamentar o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos pertinentes a obras, sen/iços, inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios verificamos, de logo, que existem recursos
orçamentários suticientes para custear as despesas decorrentes do presente processo
licitatório.

identificamos, ainda, que a natureza da contratação pretendida (SERVIÇOS) e o
regime de execução ou condição de fornecimento (PARCELADO), encontra-se

adequadamente caracterizado, atendendo ao que estabelece aLei FeéeXral8.666/93 .
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O valor global foi determinado de acordo com previsão de gasto anual para*-;x
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uso das mesmas, restando consignado ovalor máximo de R$ 292.550,40 (duzentos e
noventa edois mil, quinhentos ecinquenta reais equarenta centavos).

I —DA MINUTA DO EDITAL

O Edital está devidamente caracterizado com o timbre da Prefeitura Municipal,
contendo número de ordem, modalidade, regime etipo de licitação, bem como local,

-

dia ehora para realização do procedimento, atendendo ao que estabelece oart. 40 da
Lei 8666/93, constando:

- Objeto da licitação, em descrição sucinta eclara;

A"

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

- Condições de execução do serviço.

- Sanções para ocaso de inadimplemento;

- Condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a
, 31 da Lei 8666/93, bem como oestabelecimento da forma de apresentação
das propostas na forma da legislação;
- Critério para julgamento das propostas;

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

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto bem como, oedital e
seus anexos;

-

'

Critério de aceitabilidade dos preços;

- Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

ªnexo I

olicitação de Creenciamento e aceitação as condições u

resente edital com as “declara ões unificadas"

M i n u t a
de contrato
ll - DA MINUTA DO CONTRATO

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

- Oobjeto eseus elementos característicos;

-O
regimede execução ou aformade fornecimento;
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- O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;

- 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 das multas;

-

Os casos de rescisão;

'

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

A.

- Vinculação ao edital de licitação;

- A legislação aplicável à execução do contrato;

- Obrigação do contratado de manter, durante toda aexecução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação equalificação 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 edo Contrato se
encontram em conformidade com os arts. 40 e55 da Lel nº 8666/93, devendo oedital

fx

original ser datado, rubricado em todas as folhas eassinado pela Presidente da
Comissão de Licitação, dele extraindo-se as cópias integrais ou resumidas, para sua
divulgação aos interessados (Art. 40, 51º da Lei 8668/93) e, em homenagem àLei nº

12527/2011 (Lei de Acesso àInformação), seja aíntegra do edital disponibilizado no

sitio oficial do Município.

Logo, nada mais havendo aacrescer ou amodificar, em atendimento ao disposto no
oprocedimento para publicação, com aconsequente definição da data para abertura

Art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 esuas alterações posteriores, aprovamos
das propostas e inicio da fase externa da licitação.

XX
Salvo melhor juizo, este énosso paretÉªer.
l “x

Cairu(BA), 20dejaneiro dezozzà
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Comissão Permanente de Licitação

Acolho o Parecer Jurídico emitido acerca do Processo Administrativo nº 060/2022, ao

tempo em que autorizo a adoção das providências necessárias para o credenciamento
de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para prestação de
serviços de enfermagem e assistência especializada, para atender as necessidades das
Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia.

,»,

Cairu (BA), 27 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,
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HILDÉCIO ANTÓ LES FILHO
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EDrrAL Nº 003/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº 0 0 2 / 2 0 2 2
I.

REGENCIA LEGAL:

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

ORGAOSINTERESSADOS:

=
III.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MODALIDADE:

Iv.

CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

, v.

PROCESSO A D M I N I S T R A T I V O N º

061/2022, DATADO DE 20/01/2022

CRITERIO DE JULGAMENTO:

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

l

l

VI.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRErrO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS,
| PAPA
PRESTAÇAO
DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,EASSISTENCIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER As

fN,

i NECESSIDADES
DAS UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPELAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA
BAHIA.
VII.

LOCAL EDATA PARA INICIO Do RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AHABILITAO.

l

l DATA DE INÍCIO DE ENTREGA: 28 DE JANEIRO DE 2022.

DATA FINAL DE ENTREGA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

|HORÁRIO: ADMINISTRATIVO DA PREFEl'I'URA MUNICIPAL DE CAIRU APLICÁVEL ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO;
LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: NA SALA DA COMISSÃO DE IICITAÇÃO SITUADA NO COMPLEXO
ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nº 03, CENTRO. (SETOR DE

,IICITAÇOES).

lANÁLIsE DA DOCUMENTAÇÃO: EM ATÉ CINCO DIAS ÚTEIS APÓS ORECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.
l DIVULGAÇÃO DOS CREDENCIADOS: NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, ATÉ o QUINTO DIA ÚTIL

ISUBSEQUENTE Ao MÉS EM QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIADOS.
VIII. DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

j' GESTORA
UNIDADE
A

l

12/01

FONTE

"Rgàãrgâmíªgêºª
TRABALHO

ELEMENTO
DE DESPESA]
NATUREZA DA DESPESA

15001002/ 16000000/ 16210000

2.006] 1.0037/2.067

33.90.39.00.00

l Ix. PRAZO DE EXECUO/VIGENCIA

l

aígºâclloººo

>< —PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

12 (DOZE) MEsEs

NÃO SE APLICA.

|XI. LOCAL, HOPARIO EMEIO DE COMUNICAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:
lAs INFORMAÇOES EESCLARECIMENTOS NEcESS_ÁRIos Ao PERFEITO CONHECIMENTO Do OBJETO DESTA LIcrrAçAo

ÍSERAO
PRESTADOS
PELA COMISSAO
DAS 13HO0MIN AS
ISHODMIN,
No ENDEREÇO
ACIMA. DE ucITAçAo, DIARIAMENTE, DAS OBHOOMIN AS 12HO0MIN E
o EDITAL PODERÁ SER cONSuLTADo GRATUITAMENTE No DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO PELO srrE
htts: [ twm.cair.ba.ov.brsitDiarioOficial.

,ACOMUNICAÇÃO SE DARÁ POR E-MAIL:

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

|TODAS
AS DECISÓES
COMUNICAÇÓES
QUE SE,PUBLICA
FIZEREMOU NECESSÁRIAS,
INCLUSIyE NOOJULGAMENTO
FINAL
CLASSIFICATÓRIO
SERA'E ANUNCIADO
EM SESSAO
ATRAVÉS DE PUBLICACAO
DIÁRIO OFICIAL
DO
lMUNICIPIO
DE CAIRU —BAHIA QUE PODERÁ SER CONSULTADO, TAMBEM, ATRAVES DO SITE:
httszwwvt/ c a i r . b a . u v . b r s i t e i a r l o c i a l .
l

PRESIDENTE DA COMISSO DE I_ICrrAO

Í

' (
l

,;
—“ '
' ICQ

Robson Vicente Silva dos Santos

Decreto Munlcial nº 502 2021 de 02 Mar ode 2021
(Telefax) (75) 3553-2151, ramal: zu

E-mall:
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XII - DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

12.1. Aparticipação neste Credenciamento implica em concordância eaceitação de todas as condições estabelecidas
neste Instrumento convocatório.

12.2.

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

12.3. Estarão credenciados arealizar os serviços, as empresas que apresentarem Corretamente adocumentação
exigida, concordando com os valores fixados pela Administração, conforme tabela do Municipio de Cairu/BA constante no
Anexo I - Termo de referência.

XIII - DAS FASES DO PROCEDIMENTOS PARA OCREDENCIAMENTO

13.1 -0 procedimento seletivo para Credenciamento será Composto pelas seguintes fases:
a) Divulgação do Chamamento;

b) Análise da documentação ehabilitação;

c) Divulgação dos Credenciados, através de Publicação no Diário oficial do Município de Cairu/BA
(htts:vrvcw.cairu.b.ov.brSiteDiario0ticial);

13.2 —
Acontratação dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da ngura do credenciamento,fundamentado no
art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8666/1993.

XIV - CONDICOES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
/N_

14.1.

Poderão participar desta licitação,

1.4.1.1. os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com oobjeto desta licitação observadas, também, as

.

demais exigências deste Instrumento;

3.4.1.2. pessoas jurídicas, legalmente constituidas, habilitadas, com idoneidade, regularidade juridico Fiscal, que não
as condições fixadas neste edital eseus anexos e, ainda, que aceitem as normas estabelecidas pelo Município de

tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público eque satisfaçam
CAIRU/BA.

14.2.

Não poderão participar desta licitação Intituições:

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

3.4.2.2. que tenham sido declaradas inidõneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo;
1.4.2.3. que estiverem irregulares quanto àtributos federais e municipais, considerada aSede ou principal
estabelecimento da proponente;

v 141.4. que não atendam às Condições destes Edital eseus anexos;

14.25. estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;

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

A

14.2.7. que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação; em
3.4.2.8. 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

caso de recuperação judicial, deverão apresentar oplano de recuperação homologado pelo juizo, em vigor
contratação (Prefeitura Municipal de Cairu/BA; ou

b) de autoridade hierarquicamente Superior no âmbito do órgão Contratante.

b.1. Para os fins do disposto neste item, considera—Se familiar Ocônjuge, ocompanheiro ou oparente em linha
reta ou Colateral, por consanguinidade ou afinidade, até oterceiro grau (Súmula Vinculante/STFnº 13, art. 5º,

inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 eart. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de
2010);

XV —PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO

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

sua redação atual e legislação pertinente.

XVI —DA REPRESENTAÇÃO DOS PROPONENTES:

16.1. Somente poderá manifestar-Se nas reuniões eSolicitar que Sejam consignados assuntos nas atas de reuniões da
Comissão de Licitação:
a) Representante legal da empresa, indicado em seu Contrato social eportando documento de identidade em
original, por qualquer processo de Cópia autenticada por cartório competente ou por 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 PREFEITURA;
(Teleíax) (15) 3653-2151, mmal: 214
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16.1.2. Acarta de credenciamento, pública ou particular, Conferirá poderes ao representante para atuar em nome da
proponente, com poderes para examinar, os documentos de habilitação impugná-las, oferecer recursos e exercer
todas as prerrogativas previstas neste Edital e na Lei Federal 8.666/93.

15.13. Orepresentante oficialmente indicado, conforme omodelo apresentado no ANEXO II —Modelo de Carta de

Credenciamento, deverá estar obrigatoriamente munido de CÓPIA DE CÉDULA DE IDEN1'IDADE

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

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

numeradas sequencialmente e rubricada em original, cópia autenticada, por cartório Competente ou por servidor da
Administração, ou publicação oficial, em envelope lacrado, no quai possa ser identificado o nome ou razão social da
empresa, modalidade, número edata da licitação, além da expressão Habilitação conforme modelo aseguir:
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE —A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
v A

ÁPREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU] BA —COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

fx

,: ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL
' DEODORO, N 03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.

ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
_ CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

17.2.

Os interessados em crendenciar-Se nos termos do presente edital deverão apresentar Habilitação Jurídica
a) Cópias autênticas de documento de identificação do(s) sócio(s);

b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber;
C) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

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

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

,,

17.3. ARegularidade Fiscal eTrabalhista será Comprovada mediante aapresentação dos Seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com aFazenda Municipal, do domicilio ou Sede do licitante.
C) Prova de regularidade para com aFazenda Estadual do domicilio ou Sede do licitante.

d) Prova de regularidade para com aFazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal eINSS),
mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.

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

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante aJustiça do Trabalho, mediante aapresentação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TSF).
17.4. AQualificação Técnica será comprovada mediante aapresentação dos seguintes documentos:

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

b) Alvará expedido pela vigilância sanitária
17.5.

,

oECLARAçõEs:

a) Declaração firmada pelo representante legal da proponente, conforme consta no modelo do ANEXO II
integrante do presente editai para Cumprimento da exigência prevista na Lei Federal nº 9354/99, que acrescentou
os incisos Vao artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos do Decreto Federal nª

a.1 A
declamção deverá vir as inado por um de seus Sócios responsáveis pela Adminstração da empresa com

4.358/02.

_

carimbo de idendnoação da empresa;

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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b) Aproponente deverá apresentar asolicitação de credenciamento eaceitação das condições do presente
edital, conforme modelo Anexo V;
XVIII - DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO

18.1. Torna implícito que os proponentes ao responderem ao CREDENCIAMENTO concordam
integralmente com os termos deste Edital e seus anexos.

18.2. As licitantes deverão proceder verlncação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando

formalmente (por escrito) em meio eletrônico àComissão, os erros e/ou omissões porventura observados, que serão
esclarecidos, também por escrito, até 02 (dois) dias antes da data de abertura desta licitação.
18.3. Anão comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não
cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou
falhas.

X I X —— JULGAMENTO

19.1. Os documentos relativos à habilitação serão analisados pela Comissão Permanente de Licitações no prazo

maximo de até 5_(cinco) dias úteis apos orecebimento da documentação, conforme solicitação de credenciamento
apresentado pelos interessados, que sentindo necessidade, podera abrir diligencia para visitar oestabelecimento “in ioco".

,a

19.2.
análise resultaráadocumentação
em ata para registro
da referidaos análise.
19.3. Toda
Será desconsiderada
que contrarie
requisitos expressos neste edital eem seus anexos ou em

desacordo com as formalidades prescritas.

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

'

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

documentação exigida.

19.6. Na identificação de ausência de documentos, aCPL infonnará ao interessado apendência eoprazo para asua

regularização, ou se hratando de consulta em sites de livre consulta aCPL poderá realizar ainclusão 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 Permanente de Licitação na própria reunião, com arespectiva consignação em ata, ou darão
ensejo àsuspensão da reunião para análise pelos membros da Comissão, que hxarão nova data para prosseguimento dos
trabalhos.
19.9. Adivulgação dos crecendiados, se dará através de Publicação no Diário oficial do Municipio de Cairu/BA
(htts:ivwvLcairu.a.ov.brSiteiariooficiai).

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

A

>

20.1. Nos termos dos arts. 42 e43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEI, ME eEPP deverão apresentar toda a

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

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal etrabalhista, será assegurado oprazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que oproponente for declarado ovencedor do
certame, prorrogáveis por Igual periodo, acritério da Administração Pública, para aregularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, eemissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
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 8666/93, sendo facultado àAdministração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar alicitação.

XXI —DOS RECURSOS EIMPUGNAÇõES

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 (liicacairu.b.ov br).

xxx: - CONTRATAÇÃO

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

empresas credenciadas para assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, conforme Minuta de
Contrato (Anexo III).
22.2. Para assinatura do Contrato Administrativo de prestação de serviço, as empresas/licitantes terão oprazo de até
05 (cinco) dias úteis após aconvocação, permitindo-se aprorrogação por igual periodo,_na forma do 51º, do art. 64, da
Lei nº. 8566/93 esuas alterações;
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA -CEP: 45420-000
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22.3. Oprazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por escrito,
durante seu transcurso e mediante motivo justificado e aceito pela Administração.

22.4.1. Quando o fornecedor não retirar, não aceitar ou não devolver o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificar os motivos para a Administração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma,
serão aplicadas as penalidades cabíveis.

22.43 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 vinculo empregatício com o Municipio de Cairu/BA, sendo
de exclusiva responsabilidade daquele as despesas com remuneração dos mesmos, seguros de natureza trabalhisia
vigente equaisquer outros encargos que forem devidos, referentes aos serviços eempregados.
22.6. Oeventual inadimplemento pelo CREDENCIADO quanto aos encargos previstos no item anterior não transfere ao

Municipio de Cairu/BA aresponsabilidade pelo seu pagamento enem poderá onerar oobjeto do Instrumento Contratual.
22.7. Os contratos decorrentes do presente credenciamento terão prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua

assinatura, podendo ser prorrogados por iguais esucessivos periodos, até olimite de 60 (sessenta) meses, nos termos do
art. 57, II, da Lei 8666/93.
X X I I I — PENALIDADES

,A.

23.1. Odescumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como credenciamento sujeitará o Credenciado, no
que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida a prévia e ampla defesa, ficando estabelecidas as
seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.

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

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 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.

23.2. Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito a

uma pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emuita, conforme determina oArt. 93 da Lei 8566/93;
X X I V - DESCREDENCIAMENTO:

24.1. ocorrerá o descredenciamento quando:

24.14. Por algum motivo a credenciada deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital e no contrato
administrativo de presiação de serviços;

244.2. Houver recusa injustincada 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 e no interesse da Administração Pública, revogar ou anular o

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

244.4. Por qualquer motivo ocontrato entre acredenciada eaAdministração for rescindido.
XXV —FORMA DE PAGAMENTO

25.1. Ovalor estimado do credenciamento corresponderá a R$ 281.366,40 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e

sessenta e seis reais e quarenta centavos), para o período de vigência do contrato, o qual deverá ser dividido,

proporcionalmente, pelo número de empresas credenciadas, em conformidade com acapacidade operacional para
atendimento SUS apresentada pelas mesmas econforme definido no Anexo I, deste edital.
25.2. 0pagamento aos contratados, pela prestação do serviço, será efetuado pela Prefeitum Municipal de Cairu, através
do Fundo Municipal de Saúde de Cairu.
25.3. 0pagamento ao contratado somente será efetuado após aapresentação do documento comprobatório dos serviços
eatestada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cairu asua efetiva execução, sendo realizado mediante depósito em
conta bancária.
25.4. APrefeitura pagará, mensalmente, ao contratado, ovalor global de cada serviço prestado, conforme estabelecido
n o contrato.

25.5. A revisão dos valores pagos 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 profissional edas normas éticas

xxv1—
DISPOSIÇõES GERAIS
existentes.

N“

26.1. Acontratação se dará por ordem cronológica dos credenciados.
_
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26.2. Aqualquer tempo poderá aAdministração Pública, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá
proceder à divulgação.

26.3. A divulgação, pela PREFEITURA, deste aviso, do tipo de serviço e preço de remuneração não caracteriza
expectativa de faturamento por parte das empresas/licitantes, não cabendo àPREFEITURA oressarcimento de eventuais
prejuizos pelo não credenciamento de interessadas que não atenderam as condições estabelecidas neste aviso.
26.4. Évedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente credenciamento;

26.5. APREFEITURA poderá, aqualquer momento, reavaliar ocredenciamento deferido, sendo-Ihe facultado, suspendêlo, sempre que ocorrer motivo que ojustifique.

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

26.7. A Interessada é responsável pela iideiidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

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

civis e penais cabíveis.

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

A'

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

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

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

da licitação, apromoão de diligência destinada aesclarecer ou acomplementar aInstrução do processo licitatório, desde
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.

26.10. No ato da aquisição do Edital o Interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu exemplar está

devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACEITAÇÃO DAS coNDIçõES DO PRESENTE EDITAL
COM AS “DECLARAÇõES UNIFICADAS"
ANEXO I I I - MINUTA DE CONTRATO

26.11 Componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, designada pelo Decreto Municipal nº 502/2021
de 02 de março de 2021:
PRESIDENTE: Robson Vicente Silva dos Santos
MEMBRO: Lázaro Dias Carvalho

«

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

A

2º SUPLENTE: Anilton Rosa Marques Filho

26.12. Adivulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do Municipio de Cairu - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site:
26.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito oForo da Comarca de Valença, Estado da
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cairu - Bahia, 28 de janeiro de 2022.
Jeanine C o s t a F o n s e c a

Subsecretária de Saúde

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 21.4 E-mall:
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ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA
1.

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

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

D A NECESSIDADE

a

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

garomcução, 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.
—

Possibilitar a manutenção da rede fisica de assistência à saúde;

o

Garantir a execução dos diversos serviços pertinentes aos programas de saúde tanto na prevenção e

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

3.

fx

DA JUSTIFICATIVA - O municipio de Cairu, Estado da Bahia, está localizado na microrregião de

Valença, da macrorregional sul, na 5ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES), em Gandu, com população de 18.427
habitantes, estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE 2018). Abrange urna área de 433km2,
situado no litoral do Baixo Sul Baiano. Éum arquipélago formado por 26 ilhas, sendo as três maiores habitadas: Cairu,

Tinharé e Boipeba.

Limita-se ao norte com omunicipio de Valença, ao sul com omunicipio 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.

Oacesso aos municipios 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 edai até

_

Taperoá, Nilo Peçanha eiinaimente Cairu ou saindo de Salvador através do Ferry Boat até oterminal de Bom Despacho,
,-t

seguindo ate' Nazaré eposteriormente até Valença.

Otransporte urbano éfeito basicamente através de barcos ou lanchas enas ilhas não épermitido aentrada de
veiculos particulares, com exceção da ilha de Cairu. Os únicos veículos que circulam pelas ilhas são para obem público,
que fazem oserviço de coleta de lixo (tratores).

Aestrutura assistencial existente atualmente oferece aos munícipes, os serviços básicos de saúde (consulta de
clinica médica, consulta enfermagem, Aferição de PA, Glicemia, Testes rápidos para HIV eSífilis, Vacinas de Rotina e

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

Dispõe também de Serviços de Urgência eEmergência que disponibiliza leito de observação 24hs para quadros
de saúde considerados leves, com monitoramento de médico, enfermeiro e técnico de enfennagem, faz uso de
medicamentos injetáveis equando opaciente desenvolve quadros de Média eAlta Complexidade são transferidas para
Unidades de Assistência de maior resolutividade.

Os pacientes são transferidos com auxilio de ambulanchas eambulâncias equando são realizadas transferências

consideradas graves, omédico exou enfermeiro da unidade acompanha otranslado adepender do quadro clínico do
paciente.

OMunicipio ainda conta com atendimentos de fisioterapia nas Unidades de Saúde, possuem instalação fisica

compativel com aestrutura utilizada na fisioterapia ortopédica, neurológica, pediátrica respiratória emotora, além de
desenvolve fisioterapia domiciliar aos acamados 2 a 3 vezes na semana.

Conta também corn Serviços especializado do CAPS Tipo I, atende pessoas de todas as faixas etárias que

apresentam prioritariamente Intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves epersistentes,
incluirdo aqueles r clonados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem

estabee erealizar projetos de vida.

(Telefax) (75) 3653-1151, ramal: 214
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v Ainda complementa aAssistência Básica com Equipe de Apoio as Unidades de Saúde composto por profissionais

de diferentes areas do conhecimento que, atuam de maneira integrada às equipes de saúde da familia trazendo como
consequencia adiminuição do número de encaminhamentos aoutros serviços emaior satisfação aos usuários. Realiza
açõesbuicompart
da faasmilicomuni
a, visando
iação dafisiclcainicdoa emudança
práticaas,ria
contri
ndo parailhadasuma commelhasor equi
qualpidesadededesaúde
vida para
dades.àampl
Aestrutura
está fixada nadasSecret
Municipal de Saúde
edinasspõelocalidades
de 05 (intinerante).
(cinco) profissionais especializados os quais seguem escala mensal para
desenvolverem
atividades

Dispõe também de uma Central de Abastecimento Farmacêutico —
CAF para armazenamento, controle e
distribuição de medicamentos conforme necessidades de cada localidade, as quais seguem planilha de Consumo Médio
Mensal e- Estoque para consolidação edispensação de forma controlada eprecisa, evitando perdas ou excesso de
medi
camentos.da unidade
Aliberação
dos medicamentos acontece mensalmente, os volumes sempre acompanhados de um
responsável
solicitante.
Na Central de Regulação Municipal são realizadas Marcações de Consultas, Exames eCirurgias eletivas através de

sistemas Web (Estadual): Sistema Vida, Sistema SISREG, Sistema Hospital da Mulher, Sistema Policlinica Regional e
dispõe ainda de marcação espontânea (sem sistema) das Clinicas Credenciadas pelo Municipio, ambos opaciente requere

f“

oprocedimento às Unidades de Saúde mais próxima da residência através de requisição SUS, por sua vez as Unidades
encaminham por malote àCentral de Regulação, que autoriza (carimba eassina) eretoma através de malote as Unidades
solicitantes
para entrega
das osmesmas
aos paciesãontes.atendidos.
Mesmo havendo essa logística, alguns pacientes preferem buscar o
serviço
diretamente
no setor,
quais também
Como mencionado anteriormente dispomos de marcações de consultas eexames de maior Complexidade através

da Policlínica Regional eClinicas Credenciadas, ambas corn proposta de acelerar odiagnóstico do paciente que anterior à
aquisição das mesmas, acontecia tardiamente já que opactuado no SUS não supre areal necessidade, desde a
quantidade ofertada, até àfalta de especialidades ede procedimentos. Atualmente dispomos de 01 (urna) Policlinica
Regional e04 (quatro) Clinicas Credenciadas mantidas com recursos próprios do Município que mesmo dispondo desses
equi
pamentos, omunicipio não dispõe de recurso financeiro suficiente para suprir ademanda espontânea que existe no
municipio.
Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, oMunicipio de Cairu/BA éresponsável por oferecer aos

munícipes serviços que compreendem aAtenção Básica, dennído 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 complexidade.
Para atender àdemanda da Atenção Básica oMunicípio dispõe da seguinte estrutura:

e 6(seis) Estratégias de Saúde da Família (ESF), sendo que 3(três) delas realizam atendimento de
Urgência eEmergência, 24 (vinte equatro) horas;
— 1(urna) Unidade Básica de Saúde (UBS) na Sede do Municipio, com atendimento de Urgência e
Emergência 24 (vinte equatro) horas eambulatório;
fx

—
o

5(cinco) Postos de Saúde considerados como postos satélites das Unidades de ESF.
1(um) Centro de Atenção Psicossocial -CAPS Tipo I;

o

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

o

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

o

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

o

1(um) Central de Regulação Municipal - CRM.

Considerando que aAtenção Básica éum conjunto de ações de saúde, no âmbito individual ecoletivo, que
abrangem apromoção eaproteção da saúde, aprevenção de agravos, odiagnóstico, otratamento, areabilitação ea
manutenção da saúde. Édesenvolvida por meio do exercicio de práticas gerenciais esanitárias democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas apopulações de territórios bem delimitados, pelas quais
assume aresponsabilidade sanitária, considerando adinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
Utiliza tecnologias de elevada complexidade ebaixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior
frequência e relevância em seu território.
Omunicipio de Cairu possui ainda aEstratégia de saúde da familia como a“porta de entrada" do cidadão
cairuense ao serviço de Saúde municipal, com cobertura de 100% da população através das 06 ESFs distribuidas das
seguintes formas: ESF de Boipeba ESF da Sede ESF de Gamboa ESF de Tinharé.
OMunicipio de Cairu ainda encontra dificuldade na organização dos processos de trabalho, devido aaspectos

como: infraestrutura insuficiente em alguns setores, díficil acesso as ilhas para acompanhamento das atividades eequipe

técnica em númer reduzido, principalmente nas especialidade médicas.

Objetivndo =resolução deste problema, buscou-se uma maior participação dos profissionais no processo de

planejamento suri ='- diversas propostas para mudanças. Oestimulo ao processo de trabalho, envolvendo os grupos
técnic ,=e“s.-N:; objetivos alcançar resultados favoráveis através de uma atuação integrada eproativa.
[ lx' !j .
e“?
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Esta estratégia permitiu aampliação da interlocução entre as unidades no sentido de aproximar aequipe técnica
de especialistas de diversas áreas do conhecimento intra einter-municipal, visando oaprimoramento técnico com
compromisso
eofortalecimento das parcerias. As perspectivas são no sentido da efetividade das ações ealcance de
melhores resultados.
Nossa Constituição Federal de 1988 revolucionou aquestão da saúde, estendendo odireito àsaúde atodas as
pessoas, impondo ao Estado aobrigação de prestar aassistência integral àsaúde. Todo oatendimento prestado

diretamente pelo Municipio ou SUS, deve atender satisfatoriamente as necessidades de cada pessoa. Entendendo que a

continuidade dos serviços de saúde éde extrema importância para apopulação eos mesmos não podem ter sua
prestação interrompida implicando em descontinuidade das ações de saúde assim como prejuizo àassistência asaúde da

população favorecendo osurgimento de doenças eocomprometimento dos recursos financeiros oriundos do SUS, oque a
Omunicípio não dispõe de Unidade Hospitalar, as demandas são encaminhadas aos hospitais dos
muni
c
i
p
i
o
Municipio.s conforme pactuação, porém todos acompanhados pelas Unidades de Referência em cada localidade do
Diante do exposto éimprescindível aContinuidade dos serviços que oMunicípio está obrigado a
fornecer, pois são Programas Nacionais de saúde eprevê asaúde integral do individuo, porém oMunicipio visualiza a
extrema necessidade em adquirir profissionais para atender nas especialidades, como: Fooauiolola Farrncêtico
com intuito de absorver essa demanda no municipio que hoje está reprimida por
faldisponibiliza
ta de vagasvagas
epordehora
são
encami
n
hados
para outros Municipios após marcação em Sistema SUS, este por sua vez só
acordo com aPactuação Programada Integrada-PPI.
torna essencial para esse Município.

f“.

ARede da assistência écomposta além de proõssionais médicos, também éformada por outros profissionais

especializados em diferentes áreas para manutenção de serviços primordiais aSaúde Humana, os quais ocupam funções e
suas respectivas pasta de suma importância para um born andamento da assistência como um todo.

OCredenciamento de proâssionais de Saúde viabilizará apopulação, acompanhamento, tratamento e
atendimento emergencial, mantendo aqualidade nos serviços de saúde pública, de acordo com aLel nº 8080 de 19 de
setembro de ao1990,seu asaúde
éum direito fundamental do ser humano, devendo oEstado prover as condições
indispensáveis
pleno exercicio.
Odever do Estado de garantir asaúde consiste na formulação eexecução de políticas econômicas esociais que
visem àredução de riscos de doenças ede outros agravos eno estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal eigualitário às ações eaos serviços para asua promoção, proteção erecuperação.

Oquantitativo de pessoal que se faz necessário contratar foi dennido tendo em conta as necessidades verificadas

nos órgãos da secretaria de saúde: Unidades Básicas de Saúde, Programa de Saúde da Familia, CAPS, CAF, Casa de Apoio

eSecretari
a de Saúde representando ominimo necessário ao seu regular funcionamento, sem os quais seguramente
haverá sérios comprometimentos na prestação dos serviços de saúde anossa coletividade
4.

d

DOS OBJETIVOS

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

Municipais de Saúde.

aAcolher os usuários de acordo com os principios da Humanização do SUS.

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

—. Manter aqualidade na prestação dos serviços;

5.

DA BASE LEGAL -Para odesenvolvimento de tal processo que assegure alegalidade valemo-nos Lel

nº 8.666/93 que regulamenta otambém artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitação eContratos da Administração
Pública e, aLei Complementar nº 123/06 que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado aser

dispensado
amicroempresas de pequeno porte nos âmbitos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal edos
Municípios.
Respalda-se ainda na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, edemais normas do Sistema Único de
Saúde eprincípios gerais da administração pública edemais legislações aplicáveis.
1%
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DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1 _ -DA DESCRICAO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS

DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS):

PROFISSIONAIS ATENDCIMENTO ABULATORIAL EURGÉNCIAS

FONOAUDIÓLOG0/ODONTÓLOG0/ENFERMEIRO]FISIOTERAPEUTA

a

:»

V DESCRIÇÃO oBJEro

mNOR/V Horas de plantão para atendimento ambulatorial

MÉÍÉÉS "mim; Vª-ºª VALORANUAL

1 01 Mes PLANTÃO com
Fonoaudl
ologodo para
prgtarde Cairu.
serviços nas
Unidades
de Saude
Munlciio
_ mHOFW Horas de plantão para atendimento ambulatorial
2 01 Mes PLANTÃO dede Saude
fisioterapi
para prestar
serviços nas Unidades 240
do aMuniciio
de Caim
,

p HQRA

MENSAL

R$ 22,50 R$ 1.800,00
R$ 22,70 R$ 5.448,00

R$ 21.600,00
R$ 63.376,00

Horas de plantão para atendimento ambulatorial

.

d

f

!: 01 Mes 3,32% Plantão
Uãídaªágjdorgeªªj
ª gigs jfªgígêããfãjªfêegxff 736 R$ 19,70 R$ 14.499,20 R$ 173.990,40
Munlclio de Cairu
01 HORN Horas de plantão para atendimento farmacêutico

"“.

4 01 Mês PLANTÃO deambul
atoridoal e
serviços desupervi
Saúde
Munldio
Cairusiona! nas Unidades

R$ 21,25

TOTAL R
7.

R$ 1.700,00

R$ 20.400,00

. 23.447 20

» 281.366 40

DEFINIÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

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

definições:

a.

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

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

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

Descrição das ações aserem desenvolvidas por categoria profissional:

7.1. ATENDIMENTO Ás URGÉNCIAS EEMERGÉNCIAS:
7.1.1. Enfermeiro:

"A

I- Supervisionar eavaliar as ações de enfermagem da equipe de saúde;

II- Realizar atendimento de enfermagem de urgências eemergências.

III- Exercer atividade de planejamento, organização, coordenação, supervisão, orientação eexecução 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 e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências,

particularmente nos programas de educação continuada;

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

VIII- subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação

continuada da equipe;

I><— Obedecer aLei do Exercicio Proiissional eoCódigo de Ética de Enfermagem;

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, corn levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de

deficiências edas necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF;
_
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II- Desenvolver ações de promoção eproteção àsaúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos físicos eda

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

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

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

outros;

VI- Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes, como escolas, creches, pastorais, entre
VII- Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações eacompanhamentos;

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

A'

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;
XI- Orientar einformar as pessoas com deãciência, cuidadores eACS sobre manuseio, posicionamento, atividades
decadavidindividuo;
a diária, recursos etecnologias de atenção para odesempenho funcional frente às caracteristicas especificas de
XIII- Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade -RBC que pressuponham valorização do
potencial da comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação eInclusão;
Acolhdaer, deficiência
apoiar eorideeumntardeasseusfamicomponentes;
lias, principalmente no momento do diagnóstico, para omanejo das
situaçõesXIVoriundas
XV- Acompanhar ouso de equipamentos auxiliares eencaminhamentos quando necessário;

xv1- Realizar encaminhamento eacompanhamento das indicações econcessões de órteses, próteses e

atendimentos especíhcos realizados por outro nivel de atenção àsaúde;

XV1I- Realizar ações que facilitem ainclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas com denciência.

XVIII- Desenvolver ações individuais ecoletivas relativas às Práticas Integrativas eComplementares;

XIX- Veicular informações que visem àprevenção, àminimização dos riscos eàproteção àvulnerabilidade,

buscando aprodução do autocuidado;

___

>o<- 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 Integrativas eComplementares;
)0<I- Proporcionar Educação Permanente em Práticas Integrativas eComplementares, juntamente com as ESF,

sob aforma da co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso edemais metodologias da

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

XXII- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre oconjunto de prioridades locais em saúde que incluam os
XXIII- Contribuir para aampliação eavalorização da utilização dos espaços públicos de convivência como
proposta de inclusão social ecombate àviolência;
XXIV- Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para odesenvolvimento do trabalho
diversos setores da administração pública;

educativo em Práticas Integrativas eComplementares, em conjunto com as ESF;

XXV- Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como

facilitadores/monitores no processo de divulgação eeducação em saúde referente às Práticas Integrativas e
Complementares;
XXVI- Promover ações ligadas às Práticas Integrativas eComplementares junto aos demais equipamentos

públicos presentes no território -escolas, creches etc;

XXVII- Realizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade profissional.
)0(VIII— Desenvolver atividades fisicas epráticas corporais junto àcomunidade;

XXIX- Veicular informações que visam àprevenção, aminimização dos riscos eàproteção àvulnerabilidade,

buscando ap dução do autocuidado;

« f I centívar acriação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem osentimento de pertinência

soc axa :uidades, por meio da atividade fisica regular, do esporte elazer, das práticas corporais;
.

;*

,;'3
.

_
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)O<XI- Proporcionar Educação Pennanente em Atividade Fisica/Práticas Corporais, nutrição esaúde juntamente
as ESF,zagem
sob aemforma
acompanhamento
sionado, discussão de caso edemais metodologias
dacomaprendi
servideço, co-part
dentroicdelpação,
um processo
de Educaçãosupervi
Permanente;

XXXII- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre oconjunto de prioridades locais em saúde que incluam _

os diversos setores da administração pública;

Contrisocial
buir ecombate
para aamplàviolência;
iação eavalorização
propostaXXXIIIde inclusão

da utilização dos espaços públicos de convivência como
XXXIcorporais,
V- Identifiemcarconjunto
profissionaicoms e/ou
membros
em práticas
as ESF;
« da comunidade com potencial para odesenvolvimento do trabalho
)O<XV— Capacitarno desenvol
os profisvsiimonaientos, deinclAtiusivivdeadesos Agentes
tários des; Saúde -ACS, para atuarem como
facilitadores/monitores
Fisicas/PátiComuni
cas Corporai

XXXVI- Supervisionar, de forma compartilhada eparticipativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na
Promover
açõescreches
ligadasetc;àAtividade Fisica/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos
presentesXXXVIIno território
-escolas,
>O(XVIII- Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF eapopulação, visando ao
melhor uso dos espaços públicos existentes eaampliação das áreas disponiveis para as práticas corporais;
XYXIXque estimulem ações que valorizem Atividade Fisica/Praticas Corporais esua
importância
para Promover
asaúde da eventos
população.
comunidade;

,»,

7.2.2 Farmacêutico

Promover
oacesso
eouso
racional adispensação
de medicamentos
junto ao
intermédioI. de
ações que
disciplinam
aprescrição,
eouso;

usuário em situação de emergência por

II. Assegurar adispensação adequada dos medicamentos;

III. Acompanhar eavaliar autilização de medicamentos einsumos durante apermanência do paciente em
IV. Intervir diretamente com os usuários nos casos especilªrcos necessários, em conformidade com aequipe de,
viqualidade
sando uma
farmacoterapia racional eàobtenção de resultados definidos emensuráveis, voltados àmelhoria da
de vida;
unidade de assistência.

V. Estimular, apioar, propor egarantir aeducação permanente de profissionais da assistência eda Familia

envolvidos em atividades de Atenção/ Assistência Farmacêutica.
VI. Realizar controle eavaliação na farmácia;

f“

VII. Realizar pedido eacompanhar recebimento;

,

VIII. Gestão de Contrato.

7.2.3 Fonoaudiólogo:

I. Realizar os procedimentos clinicos;

II. Assegurar aintegralidade do tratamento especializado no âmbito da atenção básica para apopulação adscrita.
III. Encaminhar eorientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos, aoutros niveis de
especialização, assegurando oseu retomo eacompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento.
IV. Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências.

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

as ações dedeassiacordo
stênciacomintegral
aatuaçãolocais.
clinica àde saúde coletica, assistindo as familias,
individuosVI.ouExecutar
grupos especílicos,
piano, aldeiando
prioridades
VII. Coordenar ações coletivas voltadas para àpromoção eprevenção.
VIII. Programar esupervisionar ofornecimento de insumos para as ações coletivas.

_

.

coNDIçõES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

oBRIGAÇõEs Do CREDENCIADO
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—Atender exclusivamente aos usuários do SUS -Sistema Único de Saúde —eaos programas das Secretarias
Municipais de Saúde eAssistência Social oferecendo os serviços de saúde eAssistência Social, sendo vedada a

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

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

—Manter aqualidade na prestação 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 osigilo dos dados einformações relativas aos
usuários;
—Esclarecer os direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos;

—Manter controle de riscos da atividade eseguro de responsabilidade civil nos casos pertinentes;
—Participar das ações determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde na prestação de serviços de assistência

em casos de calamidades, surtos, epidemias ecatástrofes;

—Permitir que seus dados profissionais (pessoa fisica ou juridica) estejam devidamente cadastrados no Sistema

(A

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, assim como oda Assistência Social

permitindo, inclusive, alterações nos casos de excesso de carga horária em outros locais;
—Preencher os formulários apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde ede Assistênda Social com as

informações completas acerca dos serviços prestados eprocedimentos realizados para fins de faturamento eestatisticas;
—Realizar todos os atendimentos possiveis de sua área, não sendo permitida alimitação do atendimento por

qualquer cláusula contratual ou outra alegação;

Prestação de serviços especializados na área de Promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças e

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

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

DO PAGAMENTO

Opagamento será efetuado após os repasses cio Fundo Nacional de Saúde àSecretaria Municipal de Saúde.
10.

VIGENCIA DO CONTRATO

0 Termo de Contrato terá por vigência o prazo de (um) ano. Devendo ter seu inicio apartir da data de sua

assinatura nas condições etermos estabelecidos no art. 57, parágrafo 4da Lei nº 8666/93.
«_

11.

DA FISCALIZAÇÃO EEXECUÇÃO DO CONTRATO

.

Aexecução do Contrato será avaliada pelo CREDENCIANTE, mediante procedimentos de supervisão direta ou
indireta local, os quais observarão ocumprimento das cláusulas econdições ora estabelecidas, ede quaisquer outros

dados necessários ao controle eavaliação dos serviços prestados.
12.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

—Ceder espaço fisico onde se encontram instalados equipamentos emobiliário especincos para realização dos

serviços contratados;

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

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

cucorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

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

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

_ Cumprir carga horária prevista em contrato

_Cumpri
r obridegReuniões,
ações frenteEncontros,
ao ServiçCapacitações
o proposto conforme
_ Participar
e EventosPrograma de Saúde
=_

_ Desenvolver Projetos e atuar no mesmo quando necessário
_ Atender de forma organizada e Humanlzada
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DAS sANçõEs

14.“1. Os prestadores de serviços estarãolsujeitos às penalidades previstas nos artigos 86 e87 da Lei 8566/93,
bem como as previstas nasvdemals legislaçoes apiicaveis, como Portarias eresoluções expedidas pelo Ministério da Saúde
ou Ministerio do Desenvolvimento Social eManuais especificos eaplicáveis ao objeto do contrato ou ajude, garantindo
sempre odireito de defesa previa eao contraditório em processo administrativo.
| 14.2. Os casos de descumprimento do exercicio da pronssão serão analisados pelo fiscal do contrato que deverá
14.3. Na hipótese de apenamento com multa, ovalor da mesma será descontado automaticamente dos
pagamentos que lhe forem devidos pelo Contratados.
encaminhar ao gestor do contrato os pedidos para adoção das medidas cabíveis;

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

coNDIçõES GERAIS DO CREDENCIAMENTO

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

que comprovem asua capacidade técnica para prestação dos referidos serviços.

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

.A.

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

registrado, acompanhado de todas as alterações, se houver;

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

registrado, acompanhado de todas as alterações, se houver, bem como documentos de eleição de seus administradores;
e) No caso de sociedade simples, ato constitutivo-ou contrato social acompanhado da diretoria em exercicio, e

certidão expedida por órgão de Registro Público comprovando inscrição do ato constitutivo;

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

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

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), afim de comprovar aregularidade da empresa em relação aos tributos

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

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

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

k) Aempresa contratada deverá apresentar documentos de comprovação do registro dos pronssionais nos

__

respectivos conselhos quando da solicitação da prestação dos referidos serviços.

l) Garantir maior eficiência equalidade na assistência àsaúde da população por parte das unidades de saúde da

familia, assim como sua gestão;

m) Promover niveis 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 eacontra-referência, 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 municipio;

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

16.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

GESTÃO DO CONTRATO
Jeanine Fonseca

'

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Adriana Assunção

Função: Subsecretária de Saúde.
E-mail: SAUDE.CAIRU©HOTMAIL.COM

Função: Recursos Humanos.
E-mali: SAUDE.CAIRU©HOTMAIL.COM

Tel-.: (75) 3653-2027

Tel-.: (75) 3653-2027

Proa Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu - EA - CEP: 45420-000

(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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ANEXOE
IIACEITAÇÃO
-(Preferenciaimente
em_PapelDOTimbrado
Proponente)
_
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
DAS CONDIÇOES
PRESENTEda EDITAL
COM AS "DECLARAÇOES

UNIFIOLDAS" - CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS
APREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. CREDENCIAMENTO Nº 002/2022.

.

PROPONENTE:
CNPJ:

ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉIAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

A

DECLARAÇÃO: Tendo em vista odisposto no Edital de Licitação Nº 003/2022 —
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022,
instaurado pela Prefeitura Municipal de CAIRU/BA, vem perante V. Exa. apresentar os anexos documentos erequerer
oseu CREDENCIAMENTO para Fins de prestação de serviços de enfermagem eassistência especializada,
para atender as necessidades das unidades de saúde do arquipélago de tinharé, município de Cairu,
Estado da Bahia, na área indicada aabaixo, aceitando os preços oferecidos pela Administação:
INSERIR QUAL SERVIÇO DE$CRI7'0 No ITEM 6.1 DOANEXO I (TERMO DE REFERENCIA), ONDE TRAZA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS DA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS) HÁ INTERESSE EM CREDENCIAR-SE
035: Não será obrigatória acredenciamento em todos asserviços disponíveisnopresente edita/.

a) Assume inteira aresponsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir asua habilitação no presente

Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados de habilitação.
b)FederalSob, Estadual
as penas, Munidacilpeali, , não
foi considerada INIDÓNEA para licitar ou contratar com aAdministração Pública,
e/ou SUSPENSA de contratar com oMunicipio de CAIRU (Prefeitura).

c) Aceita integral eirretratavelmente os termos do Edital em epígrafe.

d) Para fins do disposto no inc. Vdo art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Acrescido pela Lei n.º 9.854,
XXXIII
7º da enão
Constiemprega
tuição Federal
não emprega
perigosodoouart.insalubre
menor eque
de dezesseis
anos. menor de dezoito anos em trabalho noturno,
de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4358 de 05/09/2002, que cumpre as disposições do inciso

b“

Ressalva: 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
f) Indica como representante legal da proponente, o(a) Sr.(a) (OME Q ERSNATE LQAL
(ULIFICAÃO, cuja arespectiva documentação(roura"o ou ocmnto eu'vaIente lci“o no Cadaro g
Pessoas F'sics —
PF inscri"o no Reiro Gera do Inituto gIdentinca”o —
gag gIdentiad) encontra- se
junto aos documentos de habilitação, para praticar todos os atos necessários em nomeda instituição financeira, em
Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados.

todas as etapas deste Credenciamento, epara oexercicio de direitos eassunção de obrigações decorrentes do

Contrato de Credenciamento.

g) Indico o e-mail:

,eotelefone ( )(

)

paradarácontato
econvocaçõesnecessárias,
declarando estar ciente de que aconvocação para assinatura de contratos
se
via e—mail
indicado.
Local e data

Assinatura do responsável pela Empresa (Carimbo da empresa)

(Telefax) (75) 3553-2151, mmal: 214
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ANEXO I I I

TERMO DE CONTRATO Nº _ /
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E
AssIsTENcIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER As NECESSIDADES DAS UNIDADES DE sAúDE DO

ARQUIPELAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

OMUNICÍPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, Praça Santo Antônio, S/N, Centro,

Cairu —Bahia, CEP 45420-000, CNPJ nº. 11.406.106/00O1-06, representada neste ato nos termos do Decreto Municipal
Nº 702, de 06 de agosto de 2021, pela Secretária, Senhora Cíntia Bonfim Rosemberg Meireles, brasileira, casada,
com endereço residencial na Praça da Bandeira, s/n, Cajazelra, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000,
portadora da cédula de identidade nº 08.460.435-21, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,

inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob nº 010.771.815-40, conforme delegação de competência através do termo de
posse, doravante denominado CONTRATANTE eaempresa
situada à
inscrita no CNPJ sob onº.
inscrição estadual sob onº.
einscrição municipal sob onº
A
' '

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 onº
credenciada no processo

licitatório na modalidade CREDENCIAMENTO Nº 002/2022, originário do Processo Administrativo nº 061/2022, datado de

20/01/2022, doravante denominada CONTRATADA, resolvem eacordam na celebração do presente INSTRUMENTO

CONTRATUAL, mediante as cláusulas econdições aseguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente termo aprestação de serviços de enfermagem e
assistência especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé, Municipio de

Cairu —Bahía, de acordo com as especificações evalores estabelecidos neste contrato.

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

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

PARAGRAFO SEGUNDO -DA “REGÉNCIA LEGAL: Este contrato éregido pela Lei Federal nº 8.666/93 ealterações

posteriores, Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, edemais normas do sistema único de saúde e principios
gerais da administração pública edemais legislações aplicáveis, àqual as partes se sujeitam para resolução dos casos

omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

P-x

'

PARÁGRAFO SEGUNDO —DA VINCULAÇÃO DA LICITAÇÃO - vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº )oo</x>oo(, datado de >o</xx/>ooo<, fundamentado no att. 25

caput; da Lei Federal nº 8566/93 esuas alterações, originário do Processo Administrativo nº >oo</>ooo<, datado de

zxxhxiEoocx, que também passa afazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda
equaisquer correspondências trocada entre as partes, nos termos do CREDENCIAMENTO Nº 002/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA —PRAZO DE VIGENCIA -Oprazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses,
iniciando—se na data desua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal nº 8566/93, desde que observadas às normas legais vigentes.

PARAGRAFO ÚNICO -OContrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado conforme dispõe o

artigo 57, 5 1º, da Lei Federal nº 8566/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO EcoNDIçõES DE PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, aCONTRATANTE
pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de
horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação em R$

durante o periodo de vigência deste termo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Opagamento 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, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS eao ISSQN, caso
ocorra ofato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento.

(Tel fax) (75) 3653-2151, ian-ai zu E-mal: Ilíaorãi Eggp
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Caim —BA - CEP: 454204300
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PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos diretos e

indiretos
requeridos para aexecução do objeto específicado 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:

GESTORA
_

"A

15001002/ 16000000 /

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA
33.90.39.00.00

CLÁUSULA QUINTA —
OBRIGACOES DA CONTRATADA
51º -Prestar os serviços de acordo com oestipulado no edital;

52º —
ACONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Cumprir carga horária prevista em contrato
b) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde

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

Atender de forma organizada e Humanizada

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

g) arcar com todo equalquer dano ou prejuizo, 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
açãoquefiscalizadora
dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigência
lhe forem solicitadas;
A—

i) efetuar pontualmente opagamento de todas as taxas eimpostos que incldam ou venham aincidir sobre as
suas
atividadesetrabalhistas
e/ou sobredosaexecução
do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,
previdenciárias
seus empregados;
j)condições
manter,
durante toda aexecução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
de habilitação equalificação exigidas para aassinatura deste Contrato.
lc) prestar os serviços acima em alta qualidade epadrão, nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,
responsabilizando—se integralmente pelos serviços executados;
i) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.

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

senº justincar,
para restabelecer oequilibrio econômico-hnahceiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d", da Lei Federal
8666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGACOES Do CONTRATANTE

a) serviços
Ceder espaço
fisico onde se encontram instalados equipamentos emobiliário especificos para realização dos
contratados;
b) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução das obrigações contratuais, inclusive com o
fornecimento de todos os materiais de consumo esegurança para obom desenvolvimento dos trabalhos

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

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

aspectos quantitativos equalitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando à

credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas
e) Aplicarà contratada as penalidades cabiveis na forma da Lel

f) Garantir aefetivação do pagamento àcredenciada, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.

g) Fornecerao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 114
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h) Promover, através do gestor do contrato, oacompanhamento efiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativos equalitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando àContratada as

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;

i) Fiscalizar aexecução do contrato eatestar aNota Fiscal;

_ j) Efetuar pagamento àContratada, de acordo com as condições de preço eprazo estabelecidas no contrato;
!:) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução do contrato;
i) Publicar oresumo do Contrato eos Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o5º (quinto) dia útil do
mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias acontar da referida

assinatura, conforme art. 61, 51º da Lei 8666/93.

CLÁUSULA orrAvA - DAs OBRIGAÇOES RECÍPROCAS

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

concordância entre as partes, por escrito.

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

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

A

CLÁUSULA NONA -DA FISCALIZAÇÃO -Anscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante

através de pessoa designada com poderes para:

51º recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;
52º comunicar àContratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos
para que as mesmas sejam regularizadas;
53º notificar, advertir edenunciar ocontratado em caso de descumprimento dos itens aaté os constantes na Cláusula

Segunda;

54º Proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando
esclarecido que aação ou omissão, toial ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá àContratada de total
responsabilidade na execução do contrato.

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

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

c) Aãscalização eoacompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui aresponsabilidade da
CONTRATADA, para escusá-la dos seus encargos.

ci) Agestão
do presente termo de contrato será realizada pela Subsecretária Municipal de Saúde do Municipio de
Cairu a Senhora Jeanine Costa Fonseca.

A,

e) Fica designado o(a) Servidor(a) ____________;__, gjrggna Secretaria de Saúde, deste Municipio
de Cairu, Estado da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos
termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 esuas alterações.

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

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

credenciamento sujeitará oCredenciado, no que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida aprévia e

ampla defesa, ãcando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.

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

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que
aplicou a penalidade.

%
%53ºAquel que fraudar lictação instaurada par aquisção ou venda de bens ou mercadorias, iou contrato dela

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

decorrente:

w

(Terem) (75) 36534151, ramal: 214
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I - Elevando arbitrariamente os preços;

II -vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
IV -Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; III - Entregando uma mercadoria por outra;

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

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

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

rescisão com as consequências contratuais eas previstas na Leí nº. 8566/93.

ã1º OCONTRATANTE poderá rescindir administrativamente opresente contrato nas hipóteses previstas nos incisos Ia
52º Nas
hipótesesindenização.
de rescisão com base nos incisos Ia)<I eXIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado
direito
aqualquer
ã3º O
CONTRATANTE
poderá nas
consihipóteses
derar opresente
direito
aqualquer
indenização,
em que: Contrato rescindido de pleno direito, sem que
' assista àContratada,
a)maior,
ACONTRATADA
ou suspender aexecução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força
devidamente, abandonar
comprovados;
XII, XVII eXVIII do art. 78 da Lei 8.666/93

'“

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;

c) ACONTRATADA
extrajudicial;

'

requerer ou tiver sido declarada afalência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou

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

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

contrato.

E, por estarem assim justos econtratados, firmam opresente contrato em 02 (duas) vias de igual teor eforma na

presença das testemunhas que subscrevem depois de lido eachado conforme.
CAIRU-BA,

”“

de

CINTIA BONFIM ROSEMBERG MEIRELES
MUNICÍPIO DE CAIRU-BAHIA

de 2021.

>oooo<xx
CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

01Nome:

02Nome:

CPF nº:

CPF nº:

AQ

(Telefax) (75)
3553-2151, ramal: 214 E-mari: r r a a r , m
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL Nº 003/2022

CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

_

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022

,,

OMUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro, CEP 45420-000, inscrita no CNPJ nº l4.235.907/0001-44,
através da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO -CPL, designada pelo Decreto Municipal nº

502 de 02 de março de 2021, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 esuas
alterações representada pelo seu Presidente; elegislação pertinente, toma público para conhecimento de
quem possa interessar, aabertura de Processo para ocredenciamento de pessoas jurídicas de direito
privado, devidamente habilitadas, para prestação de serviços de enfermagem eassistência
especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé,
Municipio de Cairu, Estado da Bahia, conforme especificações constantes do Edital eseus anexos.
PRAZO ELOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

Início da entrega: 28/01/2022

Data final de entrega: 31/12/2022.

Horário: Administrativo da Prefeitura Municipal de Cairu/BA aplicável àSecretaria da Administração.
Local de entrega dos documentos: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Complexo

Administrativo
Diogo Magalhães Brandão -Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de
Cairu —Bahia, CEP 45.420-000
LX

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Atender as condições do edital.

Oedital completo einformações complementares poderão ser obtidas junto aSupervisão de Compras,
diretamente
no
Diário
Oficial
do
Município
no
endereço:
httsz/Avvivncaíruba.ºov.br/Site/DiarioOiicial.

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

Cairu - Bahia, 28 de janeiro de 2022.

Robson lvadosSantos
Presidente C P L

Decreto nº 502, de 02 de março de 2021.

Tel: (75) 3653-2151 —
E-nºraíl: licítacaoíiicairu.ba.ov,br
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PROCESSOADMI
N
I
S
TRATI
V
ONª002/
2
022
OMUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na

Praça Iªxízrechal Deodoro, 03 —Centro, CEP 45420-000, inscrita no CNPJ nº 14.235.907/0001-44,

atravésde da02 COMISSÃO
designada
Decretode Municipal
502
de março de PERMANENTE
2021, nos ter-umsDEda LICITACAO
Lei Federal nº-CPL,
8666/93,
de 21pelo
de junho
1993 esuasnº

alterações representada pelo seu Presidente; elegislação pertinente, toma público para conhecimento de
quem possa interessar, aabertura de Processo para ocredenciamento de pessoas jurídicas de direito
privado, devidamente habilitadas, para prestação de serviços de enfermagem e assistência

,

'

Município de Cairu, Estado daBahia, conforme especificações constantes doEdital eseus anexos.

i

PRAZO ELOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

f,
É

espeeiaiizada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé,

Inicio da entrega: 28/01/2022

Data final de entrega: 31/12/2022.

Horária: Administrativo da Prefeitura Municipal de Cairu/BA aplicável àSecretaria da Administração.
Local de entrega dos documentos: Sala da Con-rissão Permanente de Licitação, situada no Complexo

Administrativo Diogo Magalhães Brandão —
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de
Cairu —Bahia, CEP 45420-000

E

Í

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Atender as cc-ndições do edital.

Oedital completo einformações complementares poderão ser obtidas junto aSupervisão de Compras,
difiªiãtlllõflfô
no
Diário
Oficial
do
Municipio
no
endereço:
hit»;:/.f".a'xªnv.caim.ba.ovbr/Síte/Diariooticial.

Con-natos eLicitações, através do Setor de Licitações, nos dias úteis, no endereço acima descrito ou

!

[

Cairu -Bahia, 28 dejaneiro de 2022.

'

,
Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente CPL

Decreto nº 502, de 02 de março de 2021.

I

' PraçaMarechal Deodoro, 03-Centro—
CAIRU/BA, CEP: 45420-000
Tel: (75) 3653-2151 —E-mail: líeilu-un—íF«.-ai.b.ov.b

'
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EDITAL Nº 003/2022 -CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nª ooz/zozz

z.

REG ' NCIA LEGAL:

capuz dO art. 25 da LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1,993, ESUAS ALTERAçõEs, LEI FEDERAL 8.080,

Í
Í

I

I

DE 19 DE SqEMeRO DE 1990, E DEMAIS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE EPRINCÍPIOS GERAIS DA

ADMINISrRAçAo PUBLICA EDEMAIS LEGISLAÇOES APLICAVEIS
II. » SECRETARIA
nRGAOS INTERESSADOS:
MUNICIPAL DE SAÚDE

III. MODALIDADE:

CREDENCIAMENTO Nº ooz/zozz

v.

Iv. PROCESSOADMINISTRATIVO '
061/2022, DATADO DE 20/01/2022

CRITERIO DE JULGAMENTO:

POR ITEM (Os INTERESADOS PODERÃO SE CREDENCIAR APENAS PARA os ITENS DE SEU INTERESSE)
A

VI.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS,
PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,E ASSISTENCIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS

NECESSIDADES
DAS UNIDADES DE SAUDE DD AROUIPELACO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA
BAHIA.
VII.

LOCAL EDATA PARA IN CIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS - HABILITAÇAO.

.

DATA DE INÍCIO DE ENTREGA: ze DE JANEIRO DE 2022. DATA FINAL DE ENTREGA: 31 DE DaEMsRO DE 2022.

,,

l

I

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

LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA NO COMPLEXO

ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO —PRAÇA MARECHAL DEODORO, N' 03, CENTRO. (SETOR DE
LICITACOES).

ANÁLI
SE DA DOCUMENTAÇÃO: EM ATÉ CINCO DIAS ÚTEIS APOS ORECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO Dos CREDENCIADOS: No DIÁRIO OFICIAL Do MUNIdPIo DE CAIRU/BA, ATÉ OQUIN'I'O DIA ÚTIL

SUBSEQUENTE AO MÉS EM QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIADOS.
VIII. DOTA — ORÇAMENTRIA

O

UNIDADE
GESTORA
_,

—,

FONTE -

15001002; 16000000 /15210000

I| "Rgfggâgxlggºª
TRABALHO

ELEMENTO
DE DESPESA]
NATUREZA DA DESPESA

z.oos/ 1.oo37/2.057

Ix. PFAzO OE ExECuo/VIGENCIA

BMOIMOOIOO
a3.9o.39.oo.oo

x—PATRIMNIO LIQUIDO MINIMO

12 (DozE) MEsEs

NÃO sE APucA.

xr. LOCAL, HO RIO EMEIO DE COMUNICACAO PARA ECLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:

AS INFORMAÇOES EESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO BESTALICITAÇÃO
SERAO PRESTADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DIARIAMENTE, DAS OEHDOMIN AS IZHODMIN EDAS ISHOOMIN AS
ISHOOMIN, NO ENDEREÇO ACIMA.

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

,

ACOMUNICAÇÃO SE DARÁ POR E-MAIL:
OU PELO TELEFONE (75) 3653-2151, RAMAL: 214.
TODAS AS DECISDES E COMUNICACOES QUE SE, FIZEREM NECESSÁRIAS, INCLUSIVE O JULGAMENTO FINAL
CLASSIFIUITÓRIO SERA ANUNCIADO EM SESSAO PUBLIQ OU ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE CAIRU - BAHIA QUE PODERÁ SER CONSULTADO, TAMBEM, ATRAVÉS DO Sl'I'E:
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAO
Robson Wcente Silva dos Santos

I

Decreto MunIclaI nº 502 2021 de 02 Mar Dde 2021

]

Praça Maredml Déoiofe, nª C-Z, Centro, Cairu - BA - CEF: 41420-000

cCERTIFICAÇÃO
rau-nas) 35 3-DIGITAL:
1 51, nmah zaYMWDVUQFINHWIXSYFIAG
c êmul :_l íf'E-wrggn
CREDENCIAMENTO Nª GDJIECE

Pógma 1 de S!
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XII - DISPOSIÇOES PRELIMINARES

12.1.

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

12.2.

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

neste Instrumento Convomtório.

l

12.3. Estarão Credenciados arealimr os serviços, as empraas que apresentarem corretamente adocumentação
exigida, concordando com OS valores nxados pela Administração, conforme tabela do Municipio de Cairu/BA constante no
Anevo I -Termo de referência.

'

XIII - DAS FASES DD PROCEDIMENTOS PARA OCREDENCIAMENTO

13.l - 0procedimento seletivo para credenciamento será composto pelas seguintes fases:
a) Diifuigação do Chamamento;
b) Análise da documentação ehabilitação;

E

!

C) Divulgação dos credenciados, através de Publicação no Diário Oficial do Municipio de Cairu/BA

(hit-S' -' ':".'::V.C'. o.britDirioOiic“ );

13.2 -Acontratação dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valenddse da ngura do credenciamento, fundamentado no

A

art. 25, caput, da Leí Federal nº 8666/1993.

xrv - coNDIçõES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1.

Poderão participar desta licitação,

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

dentais exigências deste Instrumento;

14.11. pssoas jurídicas, legalmente constituidas, habilitadas, com idoneidade, regularidade juridico fiscal, que não
tenham sofrido penalidade de suspensão DLl declaração de inidoneidade por parte do Poder Público eque satisfaçam
as condições fixadas neste edital eseus anexos e, ainda, que aceitem as normas estabelecidas pelo Municipio de
CAIRU/BA.

14.2.

l
'

Não poderão participar desta licitação Intituições:

_14.2.1. proibidas de participar de licitações eCelebrar ciar-tratos administrativos, na forma da legislação vigente;
1.4.2.2. que tenham sido declaradas inidõneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração

Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo;

141.3. que estiverem irregulares quanto à tributos federais e municipais, considerada a sede ou principal

estabelecimento da proponente;

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

141.5. estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil corn poderes expressos para receber citação e

re-Sponder administrativa ou judicialmente;

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

14.2.7. que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação; em
caso de recuperação judicial, deverão apresentar Opiano de recuperação homologado pelo juizo, em vigor
141.8. que nos termos do art. Sº do Decreto nº 9.507, de 2018, haja administrador ou Sócio com poder de direção,

fx,

'

mmiliar de:

l

£
,
I

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou

contratação
(Prefeitura Municipal de Cairu/BA; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

b.1. Para os fins do disposto neste item, considera-Se familiar ocônjuge, ocompanheiro ou o parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até oterceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º,
inciso V, da Leí nº 12.813, de 16 de maio de 2013 eart. 2º, Inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de
zero),-

XV —- PROCEDIMENTO DO CREDENCIAMENTO

15.1. 0 procedimento obedecerá, integralmente, as disposições da Lel Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em

sua redação atual e legislação pertinente.

XVI - DA REPRESENTAÇÃO DOS PROPONENTES:

,

16.1. Somente poderá manifestanse nas reuniões e solicitar que sejam consignados assuntos nas atas de reuniões da

a) Representante legaldaempresa, indicadoEmseucontato soda!eportandodocumento deidentidadeem

Comissão de Licitação:

original, por qualquer procsso de cópia autenticada por cartório competente ou por Servidor da PREFEITURA;

! qualquer proces o de cópia utenticada por cartório compet nte ou por Servidor da PREFEITURA;

b) Procurador, munido de procuração pública Du particular eportando documento de identidade em original, por

(Tnhflx) (T5) 5553-351, nmal: 214

CREDENCIAMENTO Nº oca-aca;

E-mall:

Página 2 de 19
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163.2. Acarta de credenciamento, púbiim ou particular, conferirá poderes ao representante para atuar em nome da
proponente, com podera para examinar, os documentos de habilitação impugná-las, oferecer recursos e exercer
todas as prerrogativas previstas riste Edital ena Lei Federal 8666/93.
1.6.1.3. Orepresentante onciaimente indicado, conforme o modelo apresentado no ANEXO II - Modelo de Carta de
Credenciamento, deverá estar obrigatoriamente munido de cópm oa CÉDULA oe IDENTIDADE
AUTENTXCADA por cartório competente ou por senridor da PREFEITURA, sob pena de não ser admitida a
sua atuação.

i

XVII —— DA HABILITAÇÃO]CREDENCIAMENTO

17.1.

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

numeradas sequencialmente e rubricada em original, cópia autenticada, por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação oficial, em envelope lacrado, no quai possa ser identificado o nome ou razão social da
empresa, modalidade, número edata da licitação, além da expressão Habiiitaâo conforme modelo aseguir:

i
&

MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO oo ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE

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

ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
CREDENCIAMENTO N º 002/2022

17.2.

f

Os interessados em crendenciarse nos temos do presente editai deverão apresentar Habilitação Juridica
a) Cópias autênticas de documento de identificação do(s) sócio(s);
b) Certincado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber;

c) Registro comercial, no caso de empresa individual;

E

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

e) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em exercicio;

|

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e

Í

exigir

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o

17.3.

ARegularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
c) Prova de regularidade pari com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante.

f x

d) Frova de regularidade paia com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS),
mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apraentaçªio

t

do>”) CerProvatiticadode inexistência
cie Regulariddeadedébitos
do FTGS/inadimplidos
CRF, emitidperante
a pela Caia Justiça
xa EconômidocaTrabalho,
Federal. mediante a apresentação de

l

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
17.4.

A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguinte: documentos:
a) Comprovação de registro ou inscrição na entidade pronssionai competente de cada área profissional de
interesse da empresa a ser credenciado:
b) Alvará expedido pela vigilância sanitária

17.5.

DECLARAÇÓES:
a)

'

;
I

5

|

Declaração nrmada pelo representante legal da proponente, conforme consta no modelo do ANEXO I I

integrante do presente editai para cumprimento da exigência prevista na Lei Federal nª 9354/99, que acrescentou

os incisos Vaoartigo 27 eXVII ao artigo 75 da Lei Federal nª 8566/93, nos termos do Decreto Federal nº

4353/02.

a.1. A declaração deverá vir assinado por um de seus sócios responsáveis pela Administração da emprsa com

carintbo de identiiicação da empresa;

(Tália!) (75) 3553-2151, ritual: 21.4

Emil:

ÚEDENCIAMENTDNªOCCllCJl Página 3de1D
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b) A proponente deverá apresentar a solicitação de credenciamento e aceitação dascondições do presente

edital, conforme modelo Anexo V;

XVII! - DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO

18.1.

Torna

implícito

que

os

proponentes

ao

responderem

ao CREDENCIAMENTO concordam

integralmente com os termos deste Edital e seus anexos.

.

18.2. As licitantes deverão proceder verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando
formalmente (por acrito) em meio eletrônico à Comissão, os erros e/ou omissões porventura observados, que serão
esclarecida-s, também por atrito, até 02 (dois) dias antes da data de abertura desta licitação.

i

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

:

'

A

cabendo,
em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou
falhas.

E XIX —
JULGAMENTO
!

-

19.1.

Os documentos relativos à habilitação serão analisados pela Comissão Pennanente de Licitações no prazo

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

i

19.2. Toda análise resultará em aia para registro da referida análise.
19.3. Sera desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste edital e em seus anexos ou em
desacordo com as formalidades prescritas.

19.4.
19.5.

Será inabilitada aemprsa/iiciiante participante que não atender as exigências deste editai.
Considerar-sea habilitada a pessoa juridica que apresentar corretamente e em tempo hábil, toda a

documentação exigida.

19.6. Na ídentiâcação de ausência de documentos, a CPL informará ao interessado a pendência e o prazo para a sua
regularização, ou se tratando de consulta em sites de livre consulta a CPL poderá realizar a inclusão das pegas que
porventura estejam ausentes.

19.7.

A inabilitação Importa em perda do direito de credenciamento.

19.8.

As dúvidas por ventura surgidas no decorrer da abertura do envelope (documentação), em sendo possivel, serão

dirimidas pela Comissão Permanente de Ucitação na própria reunião, com a respectiva consignação em ata, ou darão
ensejo à suspensão da reunião para análise pelos membros da Comissão, que tixarão nova data para prosseguimento dos
trabalhos.

19.9.

A divulgação dos crecendiados, se dani através de Publicação no Diário oficial do Municipio de Cairu/BA

(htoszT-rixviaucaíru. g g b a t e / D r ªg ).

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

20.1. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lel 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 à regularidade Hscal;

I-

"“

a)(cin-:o)
Havendo
alguma reslriçàío na comprovação da regularidade fiscal etrabalhista, será assegurado oprazo de 05
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do

certame, prorrogáveis por igual periodo, acritério da Administração Pública, para aregularização da documentação,

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
cerddão negativa.

.

b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8566/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a llcltaáo.

XXI - DOS RECURSOS EIMPUGNAÇÓES
21.1. A interessada tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentar recurso, a partir da data da publicação do
indeferimento ou deferimento ao credenciamento;

21.2.

O recurso devera ser interposto mediante petição dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PGF meio eletrônico (

.

x x n - CONTRATAÇÃO

!

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

22.2. Para assinatura do Contrato Administrativo de prestação de serviço, as empresas/licitantes terão o prazo de até
05 (cin-:o) dias úteis após a convocação, permitindo-se a prorrogação por igual periodo, na forma do 5 1º, do art. 64, da

!

;
.

Lel nº. 8566/93 esuas alterações;

Praça l-iarúial Deodoro, nª G3, C-íulm, Car u -KA-(EF: 45.0 4?!)
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22.3. oprazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por acrito,

durante seu oanscurso emediante motivo justificado eaceito pela Administraáo.

22.44. Quando o fornecedor não retirar, não aceimr ou não devolver o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificar os motivos para aAdministração ou apresentar justificativa não aceiw pela mesma,

serão aplicadas as penalidades cabíveis.
,

i

;

Í

!

22.41 As situações não previstas neste Edital serão avaliadas epoderão ser objeto de alteração no instrumento

contratual.

22.5. Os empregados do CREDENCIADO não terão nenhum vinculo empregaticio com oMunicipio de Caim/BA, sendo

de exclusiva responsabilidade daquele as dapesas com remuneração dos mesmos, seguros de naturaa trabalhista

vigente equaisquer outrcs encargos que forem devidos, referentes aos serviços eempregados.

22.5. oeventual inadimplemento pelo CREDENCIADO quanto aos encargos previstos no item anterior não transfere ao

Município de Cairu/BA aresponsabilidade pelo seu pagamento enem poderá onerar oobjeto do Instrumento Conoatual.
22.7. Os contratos decorrentes do presente credenciamento terão prazo de vigência de 12 (doze) meses, apartir de sua
assinatura, podendo ser prorrogados por iguais esucessivos periodos, até olimite de 60 (sessenta) meses, nos termos do
art. 57, II, da Lel 8666/93.

fªª-

XXIII - PENALIDADES

23.1. o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como credenciamento sujeitará oCredenciado, no

que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida a prévia e ampla defsa, fluindo estabelecidas as
seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito.

|

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

c) Suspensão temporária de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo

prazo de até 05 (cinco) anos;

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

23.2. Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório tirará sujeito a
uma pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8566/93;
X X I V — DESCREDENCIAMENTO:

24.1. ocorrerá o descredenciamento quando;
244.1. Por algum motivo a credenciada deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital e no contrato
administrativo de prestação de serviços;

f
!,

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

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, executar os sen/íços requisitados, implicando em seu
imediato dscredenciamento ena lmediam suspensão do direito de licitar com aPREFEITURA de acordo com os

prazos previstos em lei;

2.4.1.3. A Administração, assegurada no direito e no interesse da Administração Pública, revogar ou anular o
presente procaso de credenciamento, sem que caibam aos licitantes quaisquer direitos a redamaçõs ou

"x

indenizações;

24.1.4. Por qualquer motivo o contrato entre a credenciada e aAdminlsoação for rescindido.
X X V - FORMA DE PAGAMENTO

25.1. Ovalor estimado do credenciamento corresponderá a R$ 281.366,40 (duzentos e oitenta a um mil, trezentos e
sessenta e seis reais e quarenlz centavos), para o periodo de vigência do contrato, o qual deverá ser dividido,

prc-porcionalrnente, pelo número de empresas credenciadas, em conformidade com a capacidade operacional para

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

25.2. Opagamento aos contratados, pela prestação do serviço, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cairu, 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 Cairu a sua efetiva execução, sendo realizado mediante depósito em
conta bancária.

25.4. A Prefeitura pagará, mensalmente, ao contratado, o valor global de cada serviço prestado, conforme estabelecido
n o cc-ntratp.

25.5. A revisão dos valores pagos independerá de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no processo a origem e

autorização da reviâo dos valores, com adata da publicação na imprensa Ondal.
25.6. Não serão objetos de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa tecnica profissional e das normas éticas
existentes.

XXVI —DISPOSIÇÓES GERAIS
26.1. A contratação se dará por ordem cronológica dos credenciados.
(Tdmx)(15)3653-1l5l,nmal:1x4
e m ; t r a z . - , n a a «—,».
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26.2. Aqualquer tempo poderá aAdministração Pública, se necasárlo, modificar este Edital, hlpótae em que deverá
proceder à divulgação.

26.3. A divulgação, pela PREFEITURA, deste. aviso, do tipo de serviço e preço de remuneração não caracteriza
expectativa de faturamento por parte das empresas/licitantes, não cabendo à PREFEITURA o ressarcimento de eventuais
prejuízos pelo não credenciamento de interessadas que não atenderam as condições estabelecidas riste aviso.

Í

26.4. Évedada atransferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente credenciamento;

,

26.5. APREFEITURA poderá, aqualquer momento, reavaliar ocredenciamento deferido, sendo-lhe facultado, suspende-

l

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

í

Io, sempre que ocorrer motivo que ojustllique.

!
E

sem
indenização, os serviços desde que executados em desconformidade com os termos deste regulamento edo
c-zrntrettv, bem como aqueles quese revelarem insuHcientes para o atendimento dos contribuintes municipais ou no
interesse maior da adminisbação;

,

,

26.7. A interssada e' responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

|

apresentados em qualquer fase deste processo. A hlsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das

!

cilimiar-mações
vis epenaisnele
cabívcontidas
eis. implicará no imediato descredenciamento, sem prejuízo das demais sanções administrativas,

E

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

l

vál26.9.idososdocument
osemitidosematé 9D (noventa)diascorridosanteriorsàdata deabertura daspropostas.
Éfacultado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou àautoridade aele superior em qualquer fase

h

'

prezo de validade o limite de datas expresso no próprio documento, na ausência somente serão considerados como

l

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

'

que não implique em Inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.

l

devidamente completo eacompanhado dos seguintes anexos:

,

26.10. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu exemplar está

ã

ANEXO 1-TERMO os REFERENCIA

ANEXO I I —SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACEITAQO DAS CONDIÇÓES DO PRESENTE EDITAL
COM AS “DECLARAÇõES UNIFICADAS”
ANEXO I I I - M I N U T A DE CONTRATO

,
f

'

26.11 Componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, designada pelo Decreto Municipal nª 502/2021
de 02 de março de 2021:
PRESIDENTE: Robson Vicente Silva dos Santos
MEMBRO: Lázaro Dias Carvalho

MEMBRO: Carlos Benedito Guimaraes Da Silva

l

1º SUPLENTE: Patrícia da Silva Félix

Í

1º SUPLENTE: Anilton Rosa Marques i-“ilho

.

|

'N

!

ª,

26.12. Adivulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrem no Diário Oficial do Município de Cairu —Bahia que

poderá
ser consultado, também, através do site: s"'wvn.c' agg bzgtgzgdç .
26.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Valença, Estado da

!

' Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E

Cairu -Bahia, za dejaneiro de zozz.

,

[g

Jeanine Costa Fonseca
Subsecretária de Saúde

l

(Telefax) (75) 36531151, ramal: 214
Emil:
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ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA

[

- Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para
prestação1.de serviDO
ços OBJETO
de enfermagem
eassistência especializada para atender as necessidades das unidades de saúde do

; Arquipélagode“Fnharé,Município deCairu, EstadodaBahia.
2.

I
i

DA NECESSIDADE

v Assegurar ao cidadão os Serviços Públicos de Saúde estabelecidos como garantias constitucionais na
preparação, prevenção erecuperação da saúde, seja no seu aspecto individual da integralidade da assistência bem como o

I

social garantido pelo conceito da universalidade do acesso aos serviços públicos de saúde.

|

promoverarecuperação da saúde do indivíduo.

E
!
xx

v
»

Possibilitar amanutenção da rede fisica de assistência àsaúde;
Garantir aexecução dos diversos serviços pertinentes aos progmmas de saúde tanto na prevenção e

promoção da saúde, bem como através de serviços de diagnose econsultas eoutros procedimentos terapêuticos pam

3.
DA JUSTIFIMTIVA - 0 municipio de Cairu, Estado da Bahia, está localizado na microrregião de
valença, da macrorregional sul, na 5ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES), em Gandu, com população de 18.427

4

habitantes, estimado pelo Instituto Brasileiro de Geograiia e Estatistica (IBGE 2018). Abrange uma área de 433kmª,
situado no litoral do Baixo Sui Baiano. Éum arquipélago formado por 26 ilhas, sendo as três maiores habitadas: Caim,

"Tinharé e Boipeba.

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

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

'

!

Torrinhas, Tapuias.
2.1. Ilha
Ilha dede Cairu:
Boipeba:SedeDis-triCairu
to de Povoado
Velha Boi-peba
Povoados -São Sebastião (Cova da Onça), Monte

E

3. Ilha de “rinharé: Distrito de Morro de São Paulo, Galeão, Gamboa do Morro. Povoados -Zimbo, Garapuá,

r

,'
i
|

ªE
l

f

,

f “

Alegre, Moreré.

Canavieiras.

Euma 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 "Finharé, Rio Taengo ou Garapuá, Rio do Inferno, Rio de Catu, Rio de
Zinco, Rio Itapitanga.
Oacesso aos municipios vizinhos é feito por rodovias asfalosdas erios. Apartir de Salvador, o acesso pode ser
feito tomando-se estradas federais (BR 234 aBR 101), eem seguida aestrada estadual (Ba 452) até Valença edai até

Taper
oá, Nilo Peçanha efinalmente Cairu ou saindo de Salvador através do Ferry Boataté oterminal de Bom Dspacho,
seguindo até Nazaré eposteriormente até Valença.

Otransporte urbano e' feito basicamente através de barcos ou lanchas e nas ilhas não é permitido a enbada de

veiculos particulares, com exceção da Ilha de Cairu. Os únicos veiculos que circulam pelas ilhas são para obem público,

que fazem oserviço de coleta de lixo (tratores).

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

É clinica medita, consulta enfermagem, Aferição de PA, Glicemia, Tata rapidos para HIV eSífilis, Vacinas de Rotina e
Í

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

í

demedicamentos
saúde consiinjetáveis
derados lequando
eves, como paciente
monitorament
o de médico, enfermeiro etécnico de enfermagem, faz uso de
desenvolve quadros de Média eAlta Complexidade são transferidas para

I

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

Unidades de Assistência de maior resolutividade.

Os pacientes são transferidos com auxílio de ambulanchas e ambulâncias e quando são realizadas transferências

l

consideradas graves, o médico eiou enfermeiro da unidade acompanha o translado a depender do quadro clinico do

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

|

Cf.-na também com Serviços especializado do CAPS “npo I, atende pessoas de todas as faixas etárias que

apresentem prioritariamente intenso sofrimento psiquica decorrente de transtornos mentais graves e persistentes,

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

l
(fel-dix) (75) 3551-2151, rental: 214
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Errrall: I

H
" v -o;

h

Página 7 da 19

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YMWDVU9FlNH7/IX5YFlAG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

3.

=** t

mg;-gata,,
e.»: de czZ
10 -Ario -Nº 5532

»

.

53
Diario
.
. Otfioizrlvão
—.

Estado da Bahia

ãªªªj. º

ª
l

Ainda complementa aAssistência Básica com Equipe deApoio as Unidades de Saúde composto por pronssionais

de diferentes áreas do conhecimento que, atuam de maneira integrada às equipes de saúde da familia irazendo como

consequência adiminuição do número de encaminhamentos aoutros serviços emaior satisfação aos usuários. Realiza

ações
compartilhadas com as equipes de saúde da famHia, visando àampliação da clinica emudanca das prádias,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida para as comunidades. A estrutura Hsica do está fixada na Secretaria
Municipal de Saúde e dispõe de 05 (cinco) profissionais especializados os quais seguem escala mensal para

desenvolverem atividades nas localidades (lntinerante).

Dispõe também de uma Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF para armazenamento, controle e
distribuição de medicamentos conforme necessidades de cada loalidade, as quais seguem planilha de Consumo Médio
Mensal e Estoque para consolidação e dispensação de forma controlada e precisa, evitando perdas ou excesso de
medicamentos. A liberação dos medicamentos acontece mensalmente, os volumes sempre acompanhados de um

!
,__

r
'

responsável da unidade solicitante.

Na Central de Regulação Municipal são realizadas Marcações de Consultas, Exames eCirurgias eletivas através de

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

dispõe ainda de marcação espontânea (sem sistema) das Clinicas Credenciadas pelo Municipio, ambos opaciente requere

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

enm-tinham por malote àCentral de Regulação, que autoriza (carimba eassina) eretorna através de malote as Unidades

solicitantes para entrega das mamas aos pacientes. Mesmo havendo essa logistica, alguns pacientes preferem buscar o
serviço diretamente no setor, os quals também são atendidos.

j

É
i

Como mencionado anteriormente dispomos de marcações de consultas eexames de maior complexidade através
da Policlinica Regional eClínicas Credenciadas, ambas corn proposta de acelerar o diagnóstico do paciente que anteriorà
aquisição das mesmas, acontecia tardiamente já que o pactuado no SUS não supre a real necessidade, desde a
quantidade ofertada, até à feita de especialidades e de procedimentos. Atualmente dispomos de 01 (uma) Policlinica

Regional e04 (quatro) Clinicas Credenciadas mantidas com recursos próprios do Municipio que mesmo dispondo desses

equipamentos, omunicipio não dispõe de recurso financeiro suficiente para suprir ademanda espontânea que existe no
mumu-lino.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saude, oMunicipio de Cairu/BA éresponsável por oferecer aos

munícipes serviços que compreendem aAtenção Básica, deânído como poria de entrada aos usuários para atendimento
inicial tendo como objetivo orienar sobre prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravo e direcionar os
mais graves para níveis de atendimento superiora em complexidade.
Pari atender à demanda da Atenção Básica o Municipio dispõe da seguinte atrutura:

i
A .

o
6 (seis) Estratégias de Saúde da Familia (ESF), sendo que 3 (três) delas realizam atendimento de
Urgência e Emergência, 24 (vinte e quatro) horas;
»
1 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS) na Sede do Municipio, com atendimento de Urgência e
Emergência 24 (vinte e quatro) horas e ambulatório;

o

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

=
e
e
o
—

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

1 (um) centro de Apolo aos Cairuenses- CAC, instalado no Municipio de Valença;
1 (um) Centro de Abastecimento Farmacêutico- CAF; e,
1 (um) Central de Regulação Municípal - CRM,

i

Ccvnsiderando que a Atenção Básica é um conjunto de ações de saúde, no âmbito Individual e coletivo, que
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a

manutenção da saúde, É desenvolvida por melo do exercicio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populaçõs de territórios bem delimitados, pelas quals

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

,

O municipio de Cairu possuí ainda a Estratégia de saúde da família como a “porta de entrada" do cidadão
cairuense ao serviço de Saúde municipal, com cobertura de 100% da população através das 06 ESFs distribuídas das

z

seguintes formas: ESF de Boipeba E F da Sede ESF de Gamboa ESF de iinharé.

E

cdma: infraestrutura insuficiente em alguns setores, dificil acesso as ilhas para acompanhamento das atividades e equipe

!

planejamento, surgindo diversas propostas para mudanças. Oestimulo ao processo de trabalho, envolvendo os grupos

i

técnicos, teve como objetivos alcançar rsuiizdos favoráveis atreva de uma atuação integrada eproativa.

ª

OMunicipio de Cairu ainda enconva dificuldade na organização dos processos de trabalho, devido aaspectos

técnica em número reduzido, principalmente nas especialidade médicas.

Objetivando a resolução deste problema, buscou—se uma maior participação dos profissionais no processo de

,

|
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Esia estratégia permitiu aampliação da interlocução entre as unidads no sentido de aproximar aequipe técnica
de especieiistas de diversas áreas do conhecimento intra e inter-municipal, visando o aprimoramento técnico com
compromisso eofortalecimento das parcerias. As perspectivas são no senddo da efetividade das ações ealcance de
melhores resultados.
Nessa Constituição Federal de 1988 revolucionou aquestão da saúde, estendendo odireito àsaúde atodas as

E

pessoas, impondo ao Estado aobrigação de prestar aassistência integral àsaúde. Todo oatendimento prestado
diretamente pelo Municipio ou SUS, deve atender satisfatoriamente as necessidades de cada pssoa. Entendendo que a

É

continuidade dos serviços de saúde éde actrema importância para apopulação eos mesmos não podem ter sua

'

prestação interrompida implicando em descontinuidade das ações de saúde assim como prejuizo àassistência asaúde da

!i

população favorecendo osurgimento de doenças eocomprometimento dos recursos financeiros oriundos do SUS, oque a

torna essencial para esse Municipio.
o municipio não dispõe de Unidade Hospitalar, as demandas são encaminhadas aos hospitals dos
municipios conforme pactuação, porém todos acompanhados pelas Unidades de Referência em cada localidade do
Municipio.

Diante do exposto é imprscindivel a continuidade dos serviços que o Municipio está obrigado a
fornecer, pois são Programas Nacionais de saúde eprevê asaúde integral do individuo, porém oMunicípio visualiza a

A

“ '

extrema necessidade em adquirir pronssionais para atender nas especialidades, como:

com intuito de absorver essa demanda no municipio que hoje está reprimida por
falta de vagas epor hora são encaminhados
para outros Municipios após marcação em Sistema SUS, este por sua vez só

i

disponibilize vagas de acordo com aPactuação Programada Integrada-PPI.

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

especializados em diferentes áreas para manutenção de serviços primordiais aSaúde Humana, os quais ocupam funções e
suas respectivas pasta de suma importância para um bom andamento da assistência como um todo.

|

0 Credenciamento de proi-issionals de Saúde viabilizará apopulação, acompanhamento, tratamento e

atendimento emergencial, mantendo a qualidade nos serviços de saude pública, de acordo com a Lei nº 8080 de 19 de

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

0 dever do Estado de garantir asaúde consiste na formulação eexecução de politicas econômicas esociais que
visem a redução de riscos de doenças ede outros agravos e no stabeleclmento de condições que assegurem acesso
universal eigualitário às ações eaos serviços para asua promoção, proteção erecuperação.
Oquantitativo de pascal que se faz necessário contratar foi deiinido tendo em conta as necessldads verificadas

I

nos órgãos da secretaria de saúde: Unidades Básicas de Saúde, Programa de Saúde da Familia, CAPS, CAF, Casa de Apoio

e Secretaria de Saúde representando o minimo necessário ao seu regular funcionamento, sem os quals seguramente

í

haverá sérios comprometimentos na prestação dos serviços de saúde anossa coletividade

i

ª

4.

nos OBJETIVOS

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

'N

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

É

5. DA BASE LEGAL -Para odesenvolvimento de tal processo que assegure alegalidadevalemo-nos Lel

Í

nºPública
8566/e,93a queLei Complementar
regulamenm onºtambém
artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitação econtratos da Admlnistiação
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 e dos
Municípios.

Respalda-se ainda na Lel Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, e demais normas do Sistema Único de

Saúde eprincipios gerais da administração pública edemais legislações apiíâveis.
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DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1 _ —- DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS
DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EESFIMAHVA DE VALORES ASEREM PAGOS):
PROFISSIONAIS ATENDCIMENTD ABULATORIAL E URGÉNCIAS

FONOAUDIÓLOGO/ODONTÓLOGO/ENFERMEIRO/FISIOTERAPEUTA
,

!
_

ºªªºªªºªººªªªº

_

1

HORAS

v.

_ mHOW Horas de plantão para atendimento ambulatorial

01 Mes

PLANTÃÓ com Fonoaudiólogo para preslar serviços nas

de plantão para atendimento ambulatorial
i 2 01 Mês mHOW
PLANTÃO dedeHoras
fisioterapia
pam prestar serviços nas Unidades
Saúde do Munícilo de Cairu
.».

R$ 1.800,00

R$ 21.600,00

R$ 22,70

R$ 5.448,00

R$ 63.376,00

“ª ªºªº

“* “ªººfªº

“* Vªiºººªº

R$ 21 ' ZS

R$ 1.700' 00

R$ 20.400f00

Unidades de Saúde do Municíio de Caim.

ni HORA]

Homs de plantão para atendimento ambulatorial
de enfermagem para p esta
e 'A;

3 ºª ““ª Puwrâo Unidads de usr eups eremetgêrsicl?
«“'-_

73ª

Plantão do M u n l d i o de Caim

| 4 01 f-iês
*

7,

l

mHOW ambulatorial
Horas de plantão
para supervisional
atendimento nas
farmacêutico
eserviços
Unidades
PLANTÃO

,

. , .

.

de Saude do M u n i c i i o de Cairu

DEFINIÇÃO DA ExEcuçÃo DO oaJEm

Para a execução dos serviços objetos deste termo de referência, serão considerados as seguintes

Í

definições:

|

reabilitação, permitindo um completo bem estar fisico, psíquico e social à população de Cairu.

E-

a.

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

b.

Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam quaiincaáo técnica compatível com as

i

atividades que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da contratada, que deve orienta-los quanto às suas

i

obrigações e afazeres.

ã

c.

Descrição das ações aserem desenvolvidas por categoria profissional:

7.1. ATENDIMENTO As URGÉNCIAS E EMERGÉNCIAS:
7.1.1. Enfermeiro:

i— Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe de saúde;

:

fx

É

"

lE

II- Realizar atendimento de enfermagem de urgências eemergências.

III- Exercer atividade de planejamento, organização, coordenação, supervisão, orientação eexecução do

procedimIV-entoPrestar
de enfermagem.
cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica apacientes graves ecom risco de vida, que

exijam conhecimentos cientificos adequados e capacidade de tornar decisões imediatas;
V- Realizar partos sem distócia;

Vi- Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências,
particularmente nos programas de educação continuada;
VII- Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua pronssão;

i
l

l

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

IX- Obedecer aLei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem;
X- Conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas. XI- Realizar atividades clinicas
pertinentes a sua responsabilidade profissional.
7.2. CLÍNICA ESPECIALIZADA:

7.2.1. Fisioterapeuta:

I— Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requelmm ações de prevenção de
deficiências e das necessidads em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF;
Piaçz Namdial Deodolo, nª 03, Centro, ("Aim - BA - CEP. 45120000
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ll- Desenvolver ações de promoção e proteção àsaúde em conjunto com as ESF incluindo aspectos fisicos e da
comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação,

contr-ale do ruido, com vistas ao autocuidado;

'

lll- Realizar ações para aprevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos individuos;
IV- Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimento,
acompanhamento, de acordo com anecssidade dos usuários eacapacidade Instalada das ESF;
V- Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos;

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

|

outros; VII- Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos;
vm- Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS;

Ix- Realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares;
X- Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a Indusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas

A

com dencíência;
>Cl- Orientar einformar as pessoas corn deficiência, cuidadores eACS sobre manuseio, posicionamento, atividades

'

,

de Vida diária, recursos etecnologias de atenção para odesempenho funcional frente às características específicas de
cada indivíduo;

IXIEZI- Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade —RBC que pressuponham valorização do

,

f
E
i

g
|
i

Í

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

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

XiXVI-i- Acompanhar
ousondeequi
os auxiliares eencami
os quando
necessárideo; órtess, próteses e
Realizar encami
hamentopament
eacompanhamento
das nihament
ndicações
econcessões

atendimentos espedricos realizados por outro nível de atenção àsaúde;

X-JTI- Realizar ações que facilitem ainclusão scolar, no trabalho ou social de pessoas com deficiência.
XvTZI- Desenvolver ações individuais ecoletivas relativas às Práticas Integrativas eComplementares;

xzx- Veicular informaçõs que visem à prevenção, a minimizado dos riscos e à proteção àvulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado;

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

Proporcionar Educação Permanente em Práticas Integrativas eComplementares, juntamente com as ESF,
sob a forma da co-particlpação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da

d

'

g
!

aprendizagem em serviço, dentro de um processo cie Educação Permanente;
“DIZI- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre oconjunto de prioridades locais em saúde que incluam os
diversos ixZ-ÇIIIsetoresContribuir
da adminispara
traçãoapúbl
ica;
ampliação e a valorização da utilizado dos espaços públicos de convivência como
proposta cie Inclusão social ecombate àviolência;

Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para odesenvolvimento do trabalho
edu-radvo em Práticas Integrativas eCompiementara, em conjunto com as ESF;

ictv- Capacitar os pronsslonais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, pam atuarem como
faciiitadores/rnonitores no processo de divulgação e educação em saúde referente às Práticas Integrativas e
Complementares;

.

XJáK/I- Promover ações ligadas "as Práticas Integrativas e complementam junto aos demais equipamentos
pútillitos presentes no território - escolas, creches etc;

_

Xí-Ti/Il- Realizar atividades clinicas pertinentes asua responsabilidade profissional.
hiú/III- Desenvolver atividades fisicas epráticas corporais junto àcomunidade;

veicular informações que visam 'a prevenção, aminimização dos riscos e à proteção àvulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado;

IríXX- 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;
Praça Marechal Deidade, nª DE, Chim, Cairu - BA - CEF: GSAN-OM
(releia) (75) 3553-2151, ramal: 214 E-mail:
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kfrõéi- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Fisica/Práticas Corporais, nuiriáo e saúde juntamente
com as ESF, sob aforma de co-partlcipaçao, acompanhamento supervisionado, discussão de caso edemais metodologias
da aprendizagem em serviço, dentro de um procaso de Educação Permanente;

>:-C<l1- Articular ações, deforma integrada às ESF, sobre oconjunto de prioridades locais em saúde que incluam
os diversos setores da administração pública;

ICYXIII- Conoibuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como
DTODGÉB de inclusão social ecombate àviolência;

_

ixi-S-(IV- identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para odaenvolvlmento do nabalho
em práticas corporais, em conjunto com as ESF;

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

IC-ÇO/i- Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades dsenvoividas pelas ESF na
comunidade;

.A»

E
E

fi-Io/XI- Promover ações ligadas àAtividade Fisica/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos
presentes no território -escolas, creches etc;
irz-XVIII- Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF ea população, visando ao
melhor uso dos espaços públicos existentes eaampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
DÇKIX- Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Fisica/Praticas Corporais e sua
importância para a saúde da população.

7.2.2 Farmacêutico
'
I. Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto ao usuário em situação de emergência por
intemªiédio de ações que disciplínem a prescrião, adispensação eo uso;
II, Assegurar adispensação adequada dos medicamentos;

XII. Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos durante a permanência do paciente em
p

unidade de assistência.

IV. Intervir diretamente corn os usuários nos rasos especificos necessários, em conformidade com aequipe de,

visando uma farmacoierapia racional eàobtenção de resultados definidos emensuráveis, voltados àmelhoria da
qualidade de vida;

v. Bdmular, apioar, propor egarantir aeducação permanente de proiissionals da assistencia eda Familia
envolvidos em atividades de Atenção/ Assistência Famacêutjtz.

,

w. Realizar controle eavaliação na farmácia;
VII. Realizar pedido eacompanhar recebimento;
W I I . Gestão de Contrato.

7.2.3 Fonoaudiólogo:

!
l
'

i
i
E

i. Realizar os procedimentos Clínicos;

KI. Assegurar aintegralidade do tratamento esp-eclalizadc- no âmbito da atenção básica para apopulação adscrita.

III. Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos, a outros niveis de

especialização, assegurando oseu retomo eacompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento.
IV, Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências.
v. Emitir laudos, pareceres eatstados sobre assuntos de sua competência.

VI, Executar as ações de assistência integral, aliando aatuação clinica àde saúde coletica, assistindo as familias,

individuos ou grupos ESDECÍfÍCOS, de acordo com plano de prioridades locais.
Vii, Coordenar ações coletivas voltadas para àpromoção eprevenção.

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

ª

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

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

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

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

[
!
7,5

—
Esclareceros direitos aos usuários, quanto aos serviços oferecidos;

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

aParticipar das ações determinadas pela secretaria Municipal de Saúde na prestação de serviços de assistência

em casa-s de calamidades, surtos, epidemias e catástrofes;

—Permitir que seus dados profissionais (pessoa fisica ou juridica) estejam devidamente cadastrados no Sistema

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, assim como o da Assistência Social
per mitindcu inclusive, alteraçõs nos casos de excesso de carga horária em outros locais;

« Preencher os formulários apresentados pela Secretaria Munidpai de Saúde e de Assistência Social com as

infarto-ações completas acerta dos serviços prestados e procedimentos realizados para fins de faturamento eestatisticas;
—. Realizar todos os atendimentos possiveis de sua área, não sendo permitida a limitação do atendimento por
qualquer cláusula contratual ou outra alegação;

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

Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam qualificação técnica compadvel com as
atividades que lhes forem incumbidas, sob inteira responsabilidade da contrariada, que deve orientá-los quanto às suas
obriga-ções e afazeres.
9.

D O PAGAMENTO

Opagamento será efetuado após os repasses do Fundo Nacional de Saúde à Secretaria Municipal de Saúde.
1D.

VIGENCIA DO CONTRATO

0 Termo de Contrato terá por vigência o prazo de (um) ano. Devendo ter seu início a pardr da data de sua
assinatura nas condições e termos eslabelecidos no art. 57, parágrafo 4 da Lei nº 8566/93.
11.
DA FISCALIZAÇÃO EEXECUÇÃO po CONTRATO
A execução do Contrato será avaliada pelo CREDENCIANTE, mediante procedimentos de supervisão direta ou

A

indireta local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas econdiçõs ora estabeleddas, e de quaisquer outros
“

dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.
12.

DAS RESPONSABILIDADES D A CONTRATANTE

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

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

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

BSDEÉOS quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando àcredenciada as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

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

_

l

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

_ Cumprir carga horária prevista em contrato

_Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde

__ Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos
_ Desenvolver Projetos e atuar no mesmo quando necessário
_ Atender de forma organizada e Humanizada

Proa Marginal Deodoro, nº 03, Cent-m, Gaim - BA - CEF: 45420-000

(Telefax) (75) 3653-1151, mural: n a
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14.

DAS sANçõEs

«

14.1. Os pratadores de serviços estarão sujeitos às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8566/93,
bem como 'as previstas nas demais legislações aplicáveis, como Portarias e resoluçõa expedidas pelo Ministério da Saúde

ou MÍFIÍÉÉFÍD do DEEHVOÍVÍMEHÍO Social e Manuais especificos e apllmíveis 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 pronssão serão analisados pelo fiscal do contrato que deverá

I

!

encaminhar
ao gestor do contrato os pedidos para adoção das nuedidas cabíveis;
14.3. Na hipótese de apenamento com multa, o valor da mesma será

pagamentos que Ihe forem devidos pelo Contratados.

descontado automaticamente dos

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

15.

A [
,

CONDIÇÓES GERAIS DO CREDENCIAMENTO

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

a)Comprovante deinsuiçãonoCadastro NacionaldePessoasJurídicas(CNPJ);
b) Alvará de vigilância sanitária;

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

É
|

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

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

e) No caso de sociedade simple.-:, ato constitutivo ou contrato social acompanhado da diretoria em exercício, e
certidão expedida por órgão de Registro Público comprovando inscrição do ato constitutivo;
f) Comprovante de regularidade referente ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Í

g) Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, afirn de comprovar a

regularidade da empresa em relaçâo às contribuições previdenciárias e às contribuiçõs devidas, por lei, a terceiros,
incluindo as inscrições em Divida Ativa do INSS;

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

G
l

ir
Ó

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

dos servi-gos a que se refere o credenciamento, conforme listagem exigida para pessoas Hsicas.

k) Aemprsa contratada deverá apresentar documentos de comprovação do registro dos profissionais nos

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

n'.) Promover niveis satisfatórios de qualidade e disponibilidade de serviços em saúde para dar suporte às
atividades e rotinas inerentes ao programa de saúde da familia e urgência e emergência;
n) Facilitar a referência ea contraweferência, integrando os processos de regulação e agendamento;
o) Melhorar o atendimento aos cidadãos-usuários do SUS;

p) Aumentar a capaddade 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 nnanceiros.
16.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

GESTÃO oo CONTRATO

HSCAIJZAÇÃO oo CONTRATO

Jeanine Fonseca

Adriana Assunçãº

Função: subsecretária de Saúde.

Função: Recursos Humanos.

E—mail: SAUDECAIRUQIHOTMAILCOM

E-maíl: SAUDE.CAIRU©HOTMAIL.COM

Tel-.: (75) 3553-2027

Tel-.= (75) 3653-2027

( r u m ) (75) 3553-1151, ramal: z u
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ANEXO II - (Preferencialmente em Papel Úmbrado da Proponente)

SOLICUAÇAO DE CREDENCIAMENTO EACEITAÇÃO DAS coNDIçõES oo PRESENTE EDl'l'AL COM AS “DECLARAÇõES

.

UNIFICADAS" - CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS
Ã PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CREDENCIAMENTO Nº 002/2022.
PROPONENTE:
CNPJ:

,

ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:

OBJETOí CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA
PRESTAÇÉAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

DECLARAÇÃO: Tendo em vista o disposto no Edital de Lirjtação Nº 003/2022 —CREDENCIAMENTO Nª 002/2022,
instaurado pela Prefeitura Munidpai de CAIRU/BA, vem perante V. Exa. apresentar os anexos documentos e requerer

o seu CREDENCIAMENTO para fins de prestação de serviços de enfermagem e assistência especializada,
para atender as necessidades das unidades de saúde do arquipélago de tlnharé, municipio de Caim,

,

Estado da Bahia, na área lndlda aabaixo, aceitando os preços oferecidos pela Admlnlstaâo:

INSERIR QUAL SERVIÇO pese/erro NO ITEM 6.1 DO ANEXO l (TERMO DE REFERÉNCIA), ONDE TRAZA

|

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

085:Nãoseráabrigatzírla acredenciamento emtodososserviçosdisponíveis nopresente edital.

a)

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

Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados de habilitação.

b)

Sob as penas da Iel, não foi considerada INIDôNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública,

Federal, Estadual, Municipal, e/ou SUSPENSA de contratar com o Municipio de CAIRU (Prefeitura).
c) Aceita integral e lrretratavelrnente os termos do Edital em epígrafe.

;

l

d) Para Fins do disposto no inc. Vdo art. 27 da Lel n.º'8,566, de 21 de junho de 1993, Acrescido pela Lei n.º 9.854,

deKTIXÉII
27 dedooutubro
regulamentada
Decreto
4358 demenor
05/09/2002,
que cumpre
disposi
ções donoturno,
indso
art. 7º deda1999,
Constituição
Federal pel
eoque
não n.º
emprega
de dezoito
anosasem
trabalho
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Rasalva: emprega menor, a partir de quatone anos, na condição de aprendiz ( ).
f

'

x

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

e) Que assume inteira a responsabilidade pela Inexistência de fatos que possam impedir suahabiiitação no presente

l

Chamamento Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados.

l

aspas ísias- CPF sergio | ; [ g m- g g g a t t ;de I j u ía i ; —g nzg de (eng-gde encontra- se

I

f) Indica como representante legal da proponente, o(a) Sr.(a)

( ALIO
FICA 70 'mia arespectiva d o c u m e n t a ç ã o (

junto aos documentos de habilitação, para praticar todos os atos necssários em nomeda instituição financeira, em
todas as etapas date Credenciamento, e para o exercicio de direitos e assunção de obrigações decorrentes do
Contrato de Credenciamento.

|'

g)paraindico
oe
m
a
eotelefone
i ( )( , h
)
contato e convocaçõesnecasárlas, declarando estar ciente de que aconvocação para assinatura de contratos
se derá via e-mail indicado.

Local e data
.

Í

Assinatura do responsável pela Empresa (Carimbo da empresa)

l

E

Prat; Marldia Decano, nª OE, Cari a, Cairu -BA—EP: 454290 0

(Teláu) (75) 5653-2151, Pontal: 214

CREDENCIAMENTO Nª («IDEC-l

Eªrrull:
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Estado da Bahia

PREFEITURA M U N I C

CNPJ Nª mzzsqorycoopuzpAL DE CAIRU
ANEXO I I I

TERMO DE CONTRATO Nº
(
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E
AssIsrêNcIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER As NEcEssIDADEs DAs UNIDADES DE sAúDE Do
ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, EsTADo DA BAHIA.

-

OMUNICÍPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, Praça Santo Antônio, S/N, Centro,
Cairu —— Bahia, CEP 45420-000, CNPJ nª. 11.406.106/0001-06, representada neste ato nos termos do Decreto Munidpai
Nº 702, de 06 de agosto de 2021, pela Secretária, Senhora Clntla BonEm Rosemberg Meireles, brasileira, casada,
com endereço residencial na Praça da Bandeira, s/n, cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45420-000,
portadora da cédula de identidade nª 08.460.435-21, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Bmdo da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 010.77]..815-40, conforme delegação de competência atraves do termo de
posse, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa
situada à

,,___

inscrita no CNPJ sob onº.

inscrição estadual sob onº.

einscrição municipal sob o nº

neste ato representadana forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a).
portador(a) de documento de identidade nº.
emitido por
..
lnscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
credenciada no processo
licitatório na modalidade CREDENCIAMENTO Nº 002/2022, originário do Processo Administrativo nº 061/2022, datado de
20/"01/2022, doravante denominada CONTRATADA, resolvem e acordam na celebração do praente INSTRUMENTO

|

COINITRATUAL, mediante as cláusulas e(ondiçõs aseguir ajusmdas:
CLÁUSULA PRIMEIRA —OBJETO - Constitui objeto do presente termo a prestação de serviços de enfermagem e
assistência 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 contrato.

l

l

!

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0objeto deste contrato referese Especlâcamente aos serviços .......................(lndicar quais

serviçais), aserem executados de acorco com aproposta apresentada ao credenciamento nos termos estabelecidos no

item 6, do Anexo I-Tenho de Referênda.

PARAGRAFO SEGUNDO - DA REGÉNCIA LEGAL: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8566/93 e alteraçõs

|

posteriores, Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, e demais normas do sistema único de saúde e princípios
gerais da administração pública e demais legislações aplicáveis, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a erecução do mesmo.

r

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA VINCULAÇÃO DA IJCITAÇÃO - vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº xxx/xx“, datado de >o</>o</xxxx, fundamentado no art. 25,
caput, da Lel Federal nº 5556/93 esuas alte/ações originário do Processo Adminlslzadvo nº XXx/XXXX, datado de

,e

xx/;-:<;':-:x'>':-:, que também passa afazer parte Integrante deste instrumento como se aqui stivesse dscrlto, inclusive toda

"

e quaisquer correspondências trocada entre as partes, nos termos do CREDENCIAMENTO Nº OCZ/2022.

l

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA -oprazo de vigência do prsente contralto será de 12 (doze) meses,

l

iniciando-se na data desua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lel
Federal nº 8566/93, desde que observadas às normas legais vlgents,

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

CLÁUSULA TERCEIRA —PREÇO E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE
pagará a CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de
horas/piantõs efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação ern R$
durante o periodo de vigência deste termo.

t

PARAGRAFO PRIMEIRO -opagamento dos serviços será efetuado em até 10 (dez) dias após aemissão da Nota l-"iscal

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

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

Prau Maredlal Deodoro, nº 03, (lr-ku, Cairu - BA - (IP: 41420-030

(Telefax) (75) 3553-2151. ramal: z u

CREDENCIAMENTO Nª 0313332

Email:
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PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos diretos e
Irldlfétlílã requeridos para aexecuçao do objeto especincado na cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na
unica reiruneração devida.

PARAGRAFO QUARTO - Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações e

ESPECIUEEÇOEE 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 emiâo de Nota de Correção. Fsse intervalo de tempo não será considerado para

efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento date contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações
consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:

Í

,/'X

*

UNIDADE

FONTE

PROGRAMA DE TRABALHO

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA /

12,01

16210000
15001002/16000000/

.
.067
2.C106, 10037/2

33.90.34.0G.00

GESTORA

NATUREZA DA DESPESA

33.9o.39_oo_oo

'

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÓES DA coNTRATADA

É

51º «Prestar os serviços de acordo com o estipulado no edital;

52ª -A
CONTRATADA, além das obrlgaçõa contidas rir-ste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Cumprir carga horária prevista em conoato
b)

Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde

c)

Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos

_

|(

cle)) .Atender
Desenvoldeverforma
Projetorganizada
os eatuar noeHumanizada
mesmo quando necessário

l

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

'

,

f)

responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos riste Contrato;

terceiros, por sua culpa;

h) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampia ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
e-sgência que lhe forem solicitadas;

i) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que inddam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,

ª
i

previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

condições de habilitação e qualincação exigidas para a assinatura deste Contrato.

k)
'N.

_

j") manter, durante toda aexecução do Contrato, em compatibilidade corn as obrigações assumidas, todas as
prestar os serviços acima em alta qualidade epadrão, nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,

responsabillzando-se integralmente pelos serviços executados;
'
|) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele

É
;

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

decorrente.

l

se justificar, para restabelecer oequilibrio econômico-nnanceiro cio contrato, nos tennos do art. 65, II, “d”, da Lel Federal

i

nºCLÁUSULA
8666/93. SÉTIMA - oaRIGAçõEs Do CONTRATANTE
a) Ceder espaço fisico onde se encontram instalados equipamentos e mobiliário especincos para realização dos
serviços contratados;

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

c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal Hm
d) Promover o acompanhamento e a fiscalizaçfo dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sol: 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

a) Aplicaràcontratadaaspenalidadescabíveis naforma da Lel

f) Garantir aefetivação do pagamento àcredenciada, de acordo corn as condiçõs estabelecidas neste contrato.
g) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
Praça Maresia! Deodoro, nº 03, Canna, Cairu - BA - CEP: ASAE-OM)

(Telef:!) (rsnasz-zxsx, ramal: n a
QEENCIAMENTO Nª (É?/2021

Email:
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Estado da Bahia
h) Promover, BÉEVÉ do gestor do contrato, o acompanhamento e nscalização dos serviços, sob os aspectos

l

í) ifiscalizar aexecução do contrato eatestar aNota Fiscal;

|

j) Efetuar pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no contrato;
k) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;
i) Publicaxr o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do

f

mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida

!

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

E
Ó ª

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;

CLÁUSULAOITAVA—
DASoBmGAçõEs RECÍPROCAS
51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato depende de prévia

E

concordância entre as partes, por escrito.

|

CLÁUSULA NONA -DA FISCALIZAÇÃO -Afiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante

E

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

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

através de pessoa dsignada com poderes paia:
51º reazsar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

52º comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos
para que as mesmas sejam regularizadas;
53º notificar, advertir e denunciar o contraiado em caso de descumprimento dos itens a até os constantes na Cláusula
Segunda;

i
i

54º Proceder ao acompanhamento da execução do contato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8666/93, fimndo
esciarecldo que aação ou omissão, total ou parcial, da fiSCZ-illZãÇãO do Contratante não eximirá àContratada de total

l

responsabilidade na execução do contrato.

i

responsabilidade da contratada.

,

b) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a

!

c) Afiscalização eoacompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui arsponsabilidade da

[
l

J
/'N_

a) Anscaiização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a

l

“responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execuijo do objeto contratado.

CONTRATADA, para acusa-ia dos seus encargos.

d) A gestão do prsente termo de contrato será realizada pela Subsecretária Munidpai de Saúde do Município de

Cairu aSenhora Jeanine Costa Fonseca.

e) FidecaCairu,
designado
gmina
Secretaridoa decontrato
Saúde,emdestquestão,
e Municinospio
Estadoo(a)
da Servi
Bahia,dor(a)
como responsável pelo acompanhamento
da execução
termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8566/93 esuas alterações.

i

f) As exigências eaatuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a

£
_

g) A
ação ou omissão,
total oudoparci
al, da fiscalização do contratante, não eximirá àCONTRATADA de total
responsabilidade
na execução
contato.

responsabilidade única, integral e exciusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como
credenciamento sujeitará o Credenciado, no que couber, às sanções previstas na legislação aplicável, garantida a prévia e
ampla defesa, lit.-ando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.
b) Muita de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço.

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administraçfo 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.

í

52º Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito a
uma pena de detenóo de 6(seis) mess a2(dois) anos, emuita, conforme determina oArt. 93 da Lel 8566/93;
53º Aquele que fraudar licitação irslaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela

decorrente:

(Telelux)(75)3s53<2l51,ramai: m
CREDENGAMENTO Nª (eli-LWE

Email:
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Estado da Bahia

º

I —Eievando arbitmriamente os preços;
II -Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
Iii - Entregando uma mercadoria por outra;

IV - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais cinerosa à proposta ou a execução do contrato; hcará sujeito
a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e muita, conforme determina o Art. 96 da Lei 8565/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua
rescisão com as consequências contratuais e as previstas na Lei nº. 8566/93.

l

Í

'

g1º oCONTRATANTE poderá rescindir administratlvamente opresente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a

XII, WTI e XVTII do art. 78 da Lei 8.666/93

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

5 3º O CONTRATANTE poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada,

A

direito aqualquer indenização, nas hipótess em que:
a) A CONTRATADA abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de fora
maior, devidamente, comprovados;

b) A CONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
c) A CONTRATADA requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judidal ou
exoajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO - As partes elegem o Foro 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 atarem assim justos e conlratados, hrmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teore forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois cie lido e achado conforme.

-

CAIRU-BA,

de

de 2021.

E CINTIA BONFIM ROSEMBERG MEIRELES
f“-

l

MUNICÍPIO DE CAIRU-BAHIA

i

CONTRATANTE

_

>o <x >ot

CONTRATADA

i

!

TESTEMUNHAS:
01-

_

oz-

Nome:
CPF n ª :

Nome:
.

CPF n º :

PropMarechalDeodr,nªE:,Cíntm,Gifu-BA-CEP:(SAID-OW

(za-max) ( z s n s n - z x s x , nmai: z u

CWEDENGAMBITG Nª ( C H E R

e-man:
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SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÓES

%

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Modalidade: Credenciamento nº 002/2022
Processo Administrativo: nº 061/2022

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE

HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EASSISTENCIA ESPECIALIZADA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE
CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

As quatorze horas do dia onze de fevereiro do ano de dois mil evinte edois, em Sessão Pública, na Sala da
Comissão PerInaneIite de Licitação, situada no Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça
Marechal Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de Cairu —Bahia, CEP 45.420-000, reuniu-Se a Comissão

A

'

Permanente de Licitação -CPL, da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia, designada pelo Decreto

Municipal nº 502 de 02 de março de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993 elegislação pertinente, composta pelo Senhor Robson Vicente Silva dos
Santos, Presidente eos membros da Comissão de Licitações eos Senhores Anilton Rosa Marques Filho e
Carlos Benedito Guimarães da Silva membros, para realizar a análise dos documentos apresentados para

credenciamento referente a licitação em epígrafe. Aberta a Sessão o Senhor Robson Vicente Silva dos

Santos, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, solicitou o registro em ata da preocupação desta
administração zelar pelos principios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

igualdade, da publicidade, da probidade adnzinistrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julganzento objetivo, bem assinz aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, conzpetirividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.

Prosseguindo enfatizou ainda que aadministração deu ampla divulgação ao certame, divulgando omesmo
através do Diário Oficial do Município no site: www.cairu,ba.ov.br em servidor certificado ICP-BRASIL,

edição da terça-feira, dia 01 de fevereiro de 2022, Nº 5582 ea integra do edital no Diário Oficial do
Município, mesma edição indicada. Prosseguindo oPresidente solicitou os documentos apresentados para
análise, constatando-se as seguintes empresas interessadas, registradas por ordem de entrega dos
documentos:

"'N

l,
HULY LAIANDRA DE OLIVEIRA MOTA Empresário individual, situada àRua Barão Homem
de Melo, nº 02, Sede, no Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45.420-000, inscrita no CNPJ sob onº.
44249231/0001-09 - Protocolo dia 03/02/2022 —14:39h;

L

CARLA MAIRA FREIRE BARRETO Empresário Individual, situada àRua Barão Homem de

Melo, nº 14, Sala 1, Centro, Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45 .420-000, inscrita no CNPJ sob o
nº. 42.650.695/0001-05 - Protocolo dia 08/02/2022 —10:30h;

L

AGDA CARINTIA LAURENTINO DE SOUZA Empresário Individual, situada à Rua Barão

Homem de Melo, nº 50, Sede do Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45.420-000, inscrita no CNPJ
sob o nº. 44.696.785/0001-54 - Protocolo dia 08/02/2022 —10:30h;

i
REINALDO SOUSA Empresário Individual, situada àRua do Ipiranga, nº 21, Distrito de Boipeba,
no Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45.420-000, inscrita no CNPJ sob onº. 42236918/0001-84 Protocolo dia 08/02/2022 —lõcl 1h;

Após análise dos documentos, constatou-se o atendimento às condições estabelecida para habilitação e
credenciamento das interessadas razão pela qual a CPL, por unanimidade de seus membros declaram

credenciadas as empresas devidamente qualificadas acima: HULY LAIANDRA DE OLIVEIRA MOTA,

CARLA MAIRA FREIRE BARRETO, AGDA CARINTIA LAURENTINO DE SOUZA e

REINALDO SOUSA aptas a prestarem os serviços apresentados nas respectivas ropostas

estabelecidos no edital, enarealidade destacada na planilha aseguir:

z

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro —CAIRU/BA, CEP: 45420-000

Tel: (75) 3653-2151 —E-mail:
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Por fim, os documentos foram colocados à disposição dos presentes para vistas e rubricas e para
finalizar foi informado pelo presidente que o referido processo seria submetido ao Senhor Prefeito para
seu conhecimento. deliberação e decisão tinal quanto à Homologação e Adjudicação. Não havendo mais
nada a tratar e/ou acrescentar deu por encerrada a sessão epara constar, foi lavrada esta ATA que após
ter sido lida e aprovada vai assinada por mim Carlos BeneditoGuimarães da Silva, Secretário que a
lavrei, pelo Presidente, demais membros, licitantes presentes, pelos membros da equipe técnica
presentes na sessão pública e demais presentes se assim desejarem.
Cairu - Bahia, l l de fevereiro de 2022.

fx. Robs SilvadosSantos
Preside te d a C P L

CarosBnedito saSilva
Membro

Anilton rquesFilho
T0

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro - CAIRU/BA, CEP: 45420-000
Tel: (75) 36534151 —E-mail:
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R E S U L T A D O D E C R E D E N C I A M E N T O N º 002/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2022

E

P R O C E S S O A D M I N I S T R A T I V ON º 061/2022

OBJETO:

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE

HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
PARA ATENDER As NECESSIDADES DAs UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ,
MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHI.

, '

O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoajuridica de direito público interno, com sede na Praça
Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ nº l4.23S.907/000l-44, através da

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL, abaixo assinados, designada pelo Decreto Municipal nº 502 de
i

02 de março de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8666/93, de 21 de J'unho
de 1993 e legislação pertinente, toma úblico para conhecimento de quem possa interessar o resultado do
credenciamento acima indicado, onde a comissão, por unanimidade de seus membros, DECLARA O
CREDENCIAMENTO eatesta que as empresas abaixo relacionadas atenderam às condições estabelecidas
no Credenciamento nº 002/2022 e encontram-se aptas para oferecerem os serviços indicados nas suas
respectivas propostas:

.
.-r,,% ._. rir-Tu?.“ «radar,-i,; 35,52%

K v. eu?? ',, grrÍ-gggvarfr-Ég; ggiªameeaarmzvzaxwwrgaêwara:
Horas
de
atendimento

z

01 Mês

plantão
para
ambulatorial de

gí/ÃHNÇÉQ/ iglotempia
para prestar sewlços
nas unidades de saúde do

rfgágq-ergtffgifggrãfªzgggªí;

HULY LAIANDRA DE OLIVEIRA MOTA Empresário Individual,
situada à Rua Barão Homem de Melo, nº 02, Sede, no Município de

240

Caim, Estado da Bahia, CEP: 45420-000, inscrita no CNPJ sob onº.

44249231/0001-09 -Prolocolo dia 03/02/2022- 14:39h

Munídlo de Cairu

AGDA

Horas
de
atendimento

CX.

3

01 Mê s

plantão
para
ambulatorial de

mHORAI enferma º em
restar
ºara de PUSF
PLANTÃO serviços nas Unidades
e
Ugs e emergência, (Regime

pIantgO) do [município de Cairu
Horas

de

atendimento

01 Mês

ambulatorial

plantão

para

farmacêutico

e

serviços

SUDeWISÍOnQI nas Umdades de

CARINTIA

LAURENTINO

DE

SOUZA

Empresário

Individual, situada à Rua Barão Homem de Melo, nª 50, Sede do
Munielpio de Caim, Estado da Bahia. CEP: 45.420-0O0, inscrita no

736

CNPJ sob onº. 44.696.78S/O001-54 -Protocolo dia 08/02/2022 - l0:30h
Emprcsário
Individual, situada à Run do
Ipiranga, n“ 21, Distrito de Boipeba, no Municlpío de Caim, Estado da

Bahia,
CEP: 45420-000, inscrita no CNPJ sob onº. 42.236.9I8/O00l-84
—Protocolo dia 08/01/2022 —- l 6 : l l h

CARLA MAIRA FREIRE BARRETO Empresário Individual,
situada à Rua Barão Homem de Melo, nº l4, Sala l, Centro, Município

de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45420-000. inscrita no CNPJ soh onº.

42.6s0_695/000I-05 Jªrolncolo dia 03/02/2022- 10:30h;

Saúde do M u n i d i o de Calru

Cairu —Bahia, 1l de fevereiro de 2022.

R Silvados Santos CarlosBene it Gui arães da Silva AniltonRos arques Filho
Rresi

te da CPL

Me bro

Praça Marechal Deodoro, 03 —
Centro -CAlRIU/BA, CEP: 45420-0 0
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