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Cairú 23/09/2021,Eu Reinaldo S0usa,cpf92028365587 / enfermeiro Coren 585882, renuncio as 144 horas de

plantão na unidade de saúde de Boipeba, devido a disponibilidade: sim permacendo credenciado para atuar nas

144 horas extras de plantão do mulnicípio de çaiijú !!! OBSERVE ,MEU CREDENCIAMENTO PERMANECE Ativo PARA

As 14 HORAS EXTRAS NO MUNICIPIO DE CTRUmDeste de ja Obrigado pela atenção. .As Reinaldo Sousa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU_
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RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2021

EDITAL

_,

Jbl/x“ j

-

*

LICITAÇÃO Nº 040/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258/2021

.

à

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO

ÁMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24i-IORAs, PARA ATENDER As NEcEssiDADEs DAs
UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAI-IIA.

OMUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Praça

Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45420-000, inscrito no CNPJ nº 14235907/0001-44, através da
Comissão Pennanente de Licitação - CPL, abaixo assinados, designada pelo Decreto Municipal nº 502 de 02 de

março de 2021. em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e
legislação pertinente, toma úblico para conhecimento de quem possa interessar oresultado ara os itens 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 006/2021 eencontram-se aptas para oferecerem os serviços indicados nas suas respectivas
propostas:

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO As URGÉNCIAS EEMERGENCIAS
PLANTONISTAS MÉDICOS IENFERMEIROS/FISIOTERAPEUTAS
'
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Tinharé.
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RobsoiIªªViÁçeúte Silva dos Santos

Presidente daCPL
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Carlos Bene" it

Meníbro

Imaracs aSilva

Praça Marechal Deodoro, os - Centro - CAIRU/BA, CEP: 45420-000

Tel: (75) 3653-2151 —E-mail: licitacao©cairu.ba.gov.br - Página 1 de 1
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SUPERVISAO DE COMPRAS. CONTRATOS ELICITAÇOES
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RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 040/2021
PROCESSO A D M I N I S T R A T I V O Nº 258/2021

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS. PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, No

ÃMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24l-lORAs, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SAÚDE Do ARQUIPÉLAGO DE TINI-IARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAI-IIA.

,

OMUNICIPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Praça
Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ nº I4.235.907/0001-44, através da
Comissão Pemianente de Licitação - CPL, abaixo assinados, designada pelo Decreto Municipal nª 502 de 02 de

março de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e
legislação pertinente, toma úblico para conhecimento de quem possa interessar oresultado ara os itens 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 n“ 006/2021 eencontram-se aptas para oferecerem os serviços indicados nas Suas respectivas
propostas:

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO AS URGENCIAs EEMERGENCIAS
PLANTONISTAS MEDICOS TENFERMEIROS/FISIOTERAPEUTAS
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Caim —Bahia, 05 de outubro de 2021.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente da CPL

,

Carlos Benedito Guimarães da Silva

Patrícia da Silva Félix

Membro

Membro

Praça Marechal Deodoro, os -cenlro -CAIRU/BA, CEP: 45420-000

Tel: (75) 3653-2151 —E-mail: lioiacaocaírubaombr - Página 1 de 1
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E R R A T A - RESULTADO D E C R E D E N C I A M E N T O Nº 006/2021
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 040/2021

:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258/2021

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PA-RA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS E ASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO
ÁMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS, PARA ATENDER As NECESSIDADES DAs
UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARE, MUNICÍPIO DE CAIRU; ESTADO DA BAHIA.

O MUNICIPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça

Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45420-000, inscrito no CNPJ nº 14235907/0001-44, através da
Comissão Pennanente de Licitação - CPL, abaixo assinados, designada pelo Decreto Municipal nº 502 de 02 de

março de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8666/93, de 21 dejunho de 1993 e
legislação pertinente, torna úblico para conhecimento de quem possa interessam APRESENTE ERRATA a_o
resultado ubIicado no Diário Oficial do Municíio Edi”o nº 5228 do dia 05/10/2021:
ONDE LÉ-SE

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO AS URGÉNCIAS EEMERGÉNCIAS
PLANTONISTAS MÉDICOS IENFERMEIROSIFISIOTERAPEUTAS
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PROFISSIONAIS ATENDIMENTO AS URGÉNCIAS E EMERGÉNCIAS
PLANTONISTAS MÉDICOS IENFERMEIROS/FISIOTERAPEUTAS
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Cairu - Bahia, 21 de outubro de 2021.

"Robson 'cên e » dos Santos

Presidentáia CPL

ª:

Carlos Eene to G marães da Silva , Patrí

Mmbro

" Praça MarechaI Deodoro. 03 - Centro —CA RU/BA. CEP: 45420-000
Tel: (75) 3653-2151 —E-mail: licitacaoâcairubergovizr —Página 1 de 1
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ERRATA - RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2021

' , EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 040/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº'258/202l

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PINI/ADO. DEVIDAMENTE HABILITADAS. PARA

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

ÃMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA EEMERGENCIA ZÃHORAS, PARA ATENDER AS-NEcESSIDADEs DAs
UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU. ESTADO DA BAHIA.
"xv,
'
'

OMUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça
Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ nº 14235907/0001-44, através da
Comissão Permanente de Licitação —
CPI.. abaixo assinados. designada pelo Decreto Municipal nº 502 de 02 de

março de 2021, em atendimento às disposições contidas na Leí Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e
legislação pertinente. toma úblico para conhecimento de quem possa interessam APRESENTE ERRATA ag
resultado ublicado no Diário Oficial do Municíio Edião nº 5228 do dia 05/10/2021:
ONDE LÉ-SE

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO AS URGENCIAS EEMERGENCIAS
PLANTONISTAS MÉDICOS IENFERMEIROS/FISIOTERAPEUTAS
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Cairu - Bahia, 21 de outubro de 2021.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente da CPL

Carlos Benedito Guimarães da Silva

Patrícia da Silva Felix

Membro
Praça Marechal Deodoro. 03 —Centro- CAIRU/BA, CEP: 45420000
Tel: (75) 3653-2151 —E-mail: Iicltacaocairubamovjnv »Página 1de 1
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Certificado de Regularidade

do FGTS -CRF

A

,

Inscrição:
42.s57.143/oop1-s4
Razão SociaII:JAC[ARA DE CASSIA SANTOS LUZ

Endereço:

RUA DO TOQUÉ 586 / GAMBOA/CAIRU / CAIRU / BA / 45420-000

ACaixa "Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificadà encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tembo de Servico - FGTS.
!

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

,
_

decorrentes das obrigações com o FGTS.

VaIidade:31/10/2021 a 29/11/2021
;,

Certificação Número: 2021103104234947839109
Informação obtida em 05/11/2021 15:01:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada

a verificação de

www.caixa.gov.br

,

autenticidade

no

site

da

Caixa:
,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

GABINETE &DO PREFEITO
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, Hildécio Antônio Meireles Filho, no

uso de Suas atribuições e atendendo aos requisitos legais da Lei Federal nº 8666/93,
AUTORIZA a abertura do Processo Administrativo, visando à contratação direta da

empresa JACIARA DE CÁSSIA SANTOS DA LUZ, Empresário Individual, Situada à
Rua do Toque, nº 586, Distrito de Gamboa, no Municipio de Cairu, Estado da Bahia,

CEP: 45.420-000 inscrita no CiNPJ sob onº. 42.857.143/0001-64, para prestar Serviços

de enfermagem nas urgências e emergências (regime de plantão num total de 24 horas)

nas Unidades de Saúde do Municipio de Cairu/BA em feriados e/ou datas
comemorativas, ouvindo-se a Assessoria Juridica deste Municipio quanto à regularidade

da documentação apresentada.
L

Cairu (BA), 04 de novembro de 2021.

M ” »LES FILHO

HILDÉCIO ANT . z/I

Prefeit
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇOES

TERMO DE ABERTURA ELAUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2021 eu, Robson Vicente Silva dos Santos,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 502 de

02 de março de 2021, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93,'_€€*2I*H?jí1[“nho de ªíêêfãíªsuas
alterações, abri oProcesso Administrativo Nº 474/2021, visanjwdo 'a coª-ãtfíõão diretalªâa ' '

JACIARA DE CÁSSIA SANTOS DA LUZ, Empresário Individual, situada àRua do Toque,

nº 586, Distrito de Gamboa, no Município de Caim, Estado da Bahial? CEP: 45420-000 inscrita i
no CNPJ sob onº. 42.857.l43/000l-64, para prestar serviços de enfiermaigem nas urgêncilis e

emergências (regime de plantão num total de 24 horas) nas Unidadesgde Saúde doMunicipio de "
Cairu/BA em feriados e/ou datas comemorativas, conforme especificações, condicoes e
1

v

if.

'

l

>.

.

exigências constantes no edital eanexos do Credenciamento 006/2021, autuei seus ';
ªª '

documentos, rubriquei suas páginas eas numerei.
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Cairu -Bahia, 04 de novembro de 2021. ''
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CAIRU/BA, CEP: 45420-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU_

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

SUPERVISAO_DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITAÇOES
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SOLICITAÇAO DE PARECER JURIDICO

_

i
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CONSULTORIA JURIDICA M U N I C I P A L

Encaminhamos o Processo Administrativo nº 474/2021, para fins de manifestação quanto à

regularidade da contratação direta com aempresa JACIARA DE CÁSSIA SANTOS DA LUZ,

Empresário Individual, situada àRua do Toque, nº 586, Distrito"de*Gaín“b"(_ga, no

de

Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45.420-000 inscrita no CNPJ soúbªoãnº. 42.857,.1_,4.3/,_0001-_64,
_
prestar serviços de enfermagem nas urgências eemergências (regime de plantão num total j_de 24 i
horas)
nas Unidades de Saúde do Município de Cairu/BA “gem .feriados. e/ou- datas ,»
comemorativas, conforme especificações, condições eexigências constantes no edital eanexos
do Credenciamento nº 006/202 l, sobretudo quanto ao enquadramentàda contratação através da

Inexigibilidade de Licitação, com Ífulcro no art. 25, caput, da

v?

Federal _nº 8566/93 ,e. ”

alterações, conforme estabelecido no Edital nº 040/2021, do Credénciámentoinº 0Q6_/2021_,i

oriundo do Processo Administrativo nº 258/2021.
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Pedimos vênia para solicitar que areferida análise seja feita em regime de URGENCIA, ant"? a ”j

detenninação do Sr. Prefeito Municipal, Consignada no presente procªsso; —
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Cairu -Bahia, 04 de novembro de 2021. Ih- '; ª_" if; l
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Robson vadosSantos _ , _ _“_ ,
Uns» m» ISIS] [à sa tea
Presidente da CPI
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CAIRU/BA, CEP: 45420-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO

um DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITAÇOES

MINUTA CONTRATO Nº xxx/xxxx CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,

DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS,
PLANTONISTAS E ASSISTENCIA ESPECIALIZADA, No ÃMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGENCIA E

EMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO
ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
CONTRATO QUE CELEBRAM
ENTRE Sl
O
MUNICIPIO DE C A I R U —B A E A E M P R E S A J A C I A R A

DE CÁSSIA SANTOS DA LUZ NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAIRU, atraves do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, Praça Santo Antônio, SIN,
Centro, Caim —Bahia, CEP 45420-000, CNPJ nº. 11.406.106/0001-06, representada neste ato nos termos do

Decreto Municipal Nº 702, de 06 de agosto de 2021, pela Secretaria, Senhora Cíntia Bonfim Rosemberg Meireles,
brasileira, casada, com endereço residencial na Praça da Bandeira, s/n, Cajazeira, 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 Físicas sob nº 010.771.815-40, conforme
delegação de competência através do termo de posse, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa
JACIARA DE CÁSSIA SANTOS DA LUZ, Empresário Individual, situada à Rua do Toque, nº 586, Distrito de

Gamboa, no Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45420-000 inscrita no CNPJ sob o nº. 42.857.143/000164, neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a). JACIARA DE
CÁSSIA SANTOS DA LUZ, portadora de documento de identidade nº 04.363.136-34, emitido pelo SSP/BA,
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 464525915-68, credenciada no processo licitatório na
modalidade CREDENCIAMENTO Nº 006/2021, originário do Processo Administrativo nº 258/2021, datado de
28/06/2021, doravante denominada EMPRESA CREDENCIADA, resolvem e acordam na celebração do presente
INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as clausulas e condições a seguir ajustadas:

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

nas urgências e emergências (regime de plantão num total de 24 horas) nas Unidades de Saúde do Município de
Cairu/BA em feriados e/ou datas comemorativas, Município de Cairu - Bahia, de acordo com as especificações e
valores estabelecidos n e s t e contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA REGENCIA LEGAL: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666I93 e

alterações 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 divergencia surgida durante a execução do mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO —— DA VINCULAÇÃO DA LICITAÇÃO —VincuIa-se ao presente TERMO DE CONTRATO
o PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº xxx/xxxx, datado de xx/xx/xxxx, fundamentado no art

25, caput, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, originário do Processo Administrativo nº 474/2021,
datado de 04/11/2021, que também passa a fazer parte integrante deste instmmento como se aqui estivesse
descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes, nos tennos do Credenciamento nº
006/2021.

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

PARAGRAFO ÚNICO - O Contrato, 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 E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO - Pela prestaçâo de serviços, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a importancia correspondente

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Caim -BA -CEP: 45.420-000 %
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
E-mall: licltacaolru.ba.ov.br
INEXIGIBILIDADE Nº >oo</>ooo< Página 1 de 6

ii

ESTADO D A BAHIA

;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

;!!!»

uma;

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇOES

ao número de horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação em R$ 5.673,60 (cinco
mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos), durante o período de vigência deste termo.

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

Fiscal que deverá ser emitida em favor do Fundo Municipal de Saúde de Cairu, conforme dados do preâmbulo
deste termo e deverá conter atestado de conformidade assinado pelo Secretário 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.
PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos

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

PARAGRAFO QUARTO - Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações
e especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
PARAGRAFO QUINTO - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento será

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

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

10/20

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

51º - Prestar os serviços de acordo com o estipulado no edital;
52º - A CONTRATADA, 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 e Eventos
d) Desenvolver Projetos e atuar 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 e qualquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua culpa;

h) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigência que Ihe forem solicitadas;
i) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

j) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato.
k) prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as condições aqui
convencionadas, responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;

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

_,
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CLÁUSULA SEXTA - Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas, se este
vier a sejustificar, para restabelecer o equilíbrio econômico-Hnanceiro do contrato, nos termos do art. 65, |I, “d”, da
L e i Federal n º 8 6 6 6 / 9 3 .

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE
a) Ceder espaço físico onde se encontram instalados equipamentos e mobiliário específicos para realização
dos serviços contratados;

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

c)

Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal Iirn

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

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

f)

Garantir a efetivação do pagamento à credenciada, de acordo com as condições estabelecidas neste
contrato.

g) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
h) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e Hscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas ecomunicando ã Contratada
i)

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

j)

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

k)

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;

|)

Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil
do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida
assinatura, conforme art. 61, 51º da Lei 8666/93.

CLÁUSULA OITAVA —DAS OBRIGAÇÓES RECÍPROCAS
51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contratodepende de prévia
concordância entre as partes, por escrito.

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

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO - A fiscalização 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 a Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo

prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
53º notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até os constantes na
Cláusula Segunda;

54º Proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8666/93, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.

a) A Hscalização sera exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.
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b) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto
contratado.

c) A fiscalização e o acompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui a responsabilidade
da CONTRATADA, para escusá-la dos seus encargos.

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

e) Fica designado o(a) Servidor(a) Tácila Silva Brandão, Caro na Secretaria de Saúde, deste Município de
Cairu, Estado da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão,
nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

f)

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

g) 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 a
prévia e ampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.

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

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

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

52º Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito
a uma pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8666/93;
53º Aquele que fraudar licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela
decorrente:

I - Elevando arbitrariamente os preços;

Il -Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria faIsifIcada ou deteriorada;
Ill - Entregando uma mercadoria por outra;
IV - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V - Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa à proposta ou a execução do contrato; ficará
sujeito a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, conforme determina oArt. 96 da Lei
8666/93.

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. 8666/93.

5 1º O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8666/93

5 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I aXI e XIII do art. 76 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, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

a) A CONTRATADA abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de
força maior, devidamente, comprovados;
b) A CONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
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o) ACONTRATADA requerer ou tiver sido declarada afalência, concordata, insolvência ou dissolução judicial
ou extrajudicial;

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.
_
I

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem “depois de lido e achado conforme.

CAIRU-BA, xx de xxxxxx de xxxx.

CINTIA BONFIM ROSEMBERG MEIRELES

JACIARA DE CSSIA SANTOS DA LUZ

MUNICIPIO DE CAIRU-BAHIA

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

01-

:

Nome: Josenil Rocha e Silva Filho
CPF nº: 050921545-94

02Nome: Edina Marilza Silva de Araújo
CPF nº: 595.885.785-15
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ANEXO I

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO ÁS URGÉNCIAS E EMERGÉNCIAS
PLANTONISTAS MÉDICOS /ENFERMEIROS/FISIOTERAPEUTAS
V.

PERÍODO HORãRIA DESCRIÇÃO OBJETO “gag? UNITÁRIO
VALOR MENSAL
D A HORA

VALOR TOTAL

Horas de plantão para
atendimento

.de

Enfermagem

01
HORN

ambulatorial
urgências

ÃO

de

nas
e

6 01 Mês PLANT emergências (regime
plantão)

prestar

serviço

para

24

R$ 19,70

R$ 472,80

na

Unidades de Saúde de
M o r r o d e S ã o P a u l o vda

Ilha de Tinharé.

“,
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PARECER JURÍDICO

P R O C E S S O A D M I N I S T R A T I V O Nº. 474/2021

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação

Em cumprimento de suas atribuições, esta Assessoria Juridica analisando os autos
deste procedimento de contratação, motivado pelo requerimento feito pela Secretaria
Municipal de Saúde do Municipio de Cairu, solicitando a contratação de Pessoa
Juridica para prestação de serviços em saúde, na especialidade indicada no objeto do
Processo Administrativo ora sob análise, para atendimento às necessidades da

Prefeitura Municipal de Cairu/BA, manifesta-se nos seguintes termos.
l - FUNDAMENTAÇÃO
É fato indiscutível que a licitação é o procedimento obrigatório na Administração

Pública para contratação de particulares, e deve ser orientada pelo interesse geral,
objetivando contratar com o melhor qualificado, em melhores condições e para obter o
melhor resultado possivel, seguindo também um procedimento formal caracterizado
pela ampla competição entre todos os interessados que preencham os requisitos
indispensáveis, para selecionar a proposta mais vantajosa.

A Lei n. 8.666/93 regulamentou o dispositivo invocado que dispõe s

as hipóteses

de dispensa, inexigibilidade, modalidades e procedimentos licitatórios,

Nota-se que, a verdadeira missão do procedimento licitatório dentro da

“i '

ção

pública, busca consagrar os Princípios Constitucionais que balizam gerenciínento
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da coisa pública sejam eles: Legalidade, impessoalidade, Moralidade, Publicidadee
Eficiência.

Em cumprimento ao princípio de LEGALIDADE, sabe-se que a Administração Pública
deverá adotar as modalidades Iicitatórias já previamente estabelecidas pela Lei

8666/93, almejando sempre escolher a melhor proposta para aquisição de bens e

serviços. Esta mesma Lei excepciona a realização do certame licitatório quando o
objeto pleiteado pelo órgão Público se enquadrar nos casos de DISPENSA e
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Assim, como regra geral, tem-se a obrigatoriedade de licitação para a celebração de
contratos com particulares. Entretanto, referido dispositivo constitucional ressalvou
algumas situações legais previstas no art. 25 da Lei de Licitações, caput, cujo teor é o
seguinte:

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial:

Veja-se que neste caso o legislador não se preocupou em estabelecer um rol taxativo
de situações por meio do qual se poderia contratar por inexigibilidade, até mesmo
porque a interpretação da expressão “inviabilidade de competição" é ampla, sendo
difícil elencar e relacionar todas as hipóteses.

Nesta linha de raciocínio, Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 2009. Pg. 367), após citar exemplos sobre as hipóteses de
inexigibilidade trazidas pela Lei 8666/93, ensina que:

"todas essas abordagens são meramente exemplific tiva , eis que
extraídas do exame das diversas hipóteses contidas n Incisos do
art. 25, sendo imperioso reconhecer que nelas não s
otam as
possibilidades de configuração dos pressupostos
ntratação
direta p o r inexigibilidade. "

_
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Analisando o caso em tela, e visando se efetivar a contratação através de

inexigibilidade de licitação, foi publicado Edital nº 040/2021 , do Credenciamento nº
006/2021 oriundo do Processo Administrativo nº 258/2021, visando a convocação

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

Isto posto cumpre fazer alguns esclarecimentos. o CREDENCIAMENTO é um
mecanismo utilizado para se efetivar uma contratação por inexigibilidade, tendo como

base legal o caput do art. 25 da Lei Federal n.º 8.666/93 quando restar caracterizada a
inviabilidade de competição em face da ausência de alguns dos pressupostos que
autorizariam a instauração de licitação.

Portanto, é possível à Administração realizar a contratação direta mediante
inexigibilidade de licitação, desde que haja a demonstração inequívoca de que suas
necessidades somente poderão ser atendidas dessa forma.

O que justifica um credenciamento é o interesse público em obter o maior número
possível de particulares realizando a prestação do serviço, tendo em vista que a
necessidade da Administração não estará atendida com a contratação de apenas um
ou um número limitado de particulares.

Nesta esteira vejamos os ensinamentos de Jorge Ulisses Jacoby (Coleção de Direito
Público. 2008. Pg 538):

“Se a Administração convoca todos os profissionais de
determinado setor, dispondo-se a contrata os que tiverem

interesse e que satisfaçam os requisitos eãbelecidos, ela
própria fixando o valor que se dispõe apaga És possíveis
licitantes não competirão, no estrito sentid
inviabilizando a competição, uma vez que
assegurada à contratação. "
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Desta forma, resta claro que, se a Administração realiza convocação dispondo-se
a contratar todos os interessados que preencham os requisitos por ela exigidos,

e por um preço previamente definido no próprio ato do chamamento, estamos
diante de um caso de inexigibilidade, pois, de igual forma, não haverá
competição entre os interessados.
Neste ínterim, vale ressaltar a decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União
prolatada no processo 016.171/94:

“Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido no

processo TC 008.797/93-5 que o sistema de credenciamento,
quando realizado com a devida cautela, assegurando tratamento
isonômico aos interessados na prestação dos serviços e

negociando-se as condições de atendimento, obtém-se uma
melhor qualidade dos serviços além do menor preço, podendo
ser adotado sem licitação amparado no art. 25 da Lei
8566/93." (Decisão nº 104/1995 - Plenário) (grifo)

Isto porque o art. 25 da Lei 8666/93, ao estabelecer a figura da inexigibilidade de
licitação, não limita a interpretação da inviabilidade de competição, podendo ser esta
configurada pela existência de fornecedor exclusivo, ou, conforme demonstrado, pela
contratação de todos os interessados, vez que igualmente não haverá competição.
Portanto, tem-se entendido como formalmente legal a figura do credenciamento com

fundamento na inexigibilidade de licitação, frente a inviabilidade de competição para a

contratação de todos os interessados que preencham as condições do chamamento.

Assim, a pessoa jurídica JACIARA DE CASSIA SANTOSKDANLUZ, CNPJ

42.promover
857.143/aprestação
0001-64, pardetservi
icipouçosdoaqueCredenci
amento indicado acirªyxestaxndo apta a
se credenciou, no municipio de Citu/Ba.

Além dis o, apresentou proposta de preço compatível com oserviço a/s adoe
dentro dos parâmetros de mercado e limites estabelecidos pela Admini tração
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Municipal, havendo a devida dotação orçamentária para cobrir as respectivas
despesas que serão custeadas pelo município.

Assim, não obstante aconfiguração da situação de inexigibilidade de licitação para o
caso sub examine, por deverl de ofício, e, sobretudo buscando assegurar que a

contratação do serviço objeto da presente inexigibilidade seja precedida das

inarredáveis cautelas para aidôínea satisfação da necessidade pública ora identificada,
tornam-se judiciosas as seguintes ponderações:

1- Sendo os serviços uma prestação que satisfaz uma obrigação de
fazer, impõe-se a exigência legal da clara e precisa definição do

objeto e das vcondições contratuais (art. 55) que deverão ser
consignadas num contrato administrativo formalizado por escrito, com

vistas ao cumprimento das disposições legais vigentes e da fiel

execução do objeto. No caso em análise, tais condições já foram
devidamente “observadas, tendo em vista que a minuta de
contrato apresentada atende às exigências legais contidas no art.
55 d a Lei 8666/93;

2- É imperativo legal a manifestação da existência de recursos
orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes do serviço a ser executado (art. 7º, 5 2º, III);

3- Ordena o artigo 26 que a situação de inexigibilidade, devidamente

justificada, seja comunicada dentro de 3 (três) dias à autoridade
superior; esta, se for o caso, promoverá a ratificação e a publicação

doat
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;
4- Também, nostermosdo êúnicodo artigo 61, apubllcaxçh resumida
do instrumentozde contrato no prazo da Lei é condiçã Indispensável

para asua eficácia.
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II-CONCLUSÃO

Por todo o exposto, com base nas razões mencionadas, e com fulcro no art. 25, caput,
da Lei 866193 e, estando demonstrada a inviabilidade da competição em razão do
Credenciamento realizado, entende-se presente a figura da inexigibilidade do

procedimento de licitação, sendo cabível a efetivação do presente contrato por meio
de contratação direta.

Este é o parecer, SMJ.

Cairu(BA), 04 de novembro de 2021.

WALTER FEITRÃE _J IOR
ASSES O R JURI
O A B I A N º 15.7 5
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 474/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2021

Acolho o Parecer da Assessoria Jurídica do Municipio, tornando-o parte integrante deste ato

e RATIFICO a presente inexigibilidade, fruto do Credenciamento nº 006/2021 - Processo
Administrativo nº 258/2021, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a

contratação da empresa JACIARA DE CÁSSIA SANTOS DA LUZ, Empresário Individual,
situada à Rua do Toque, nº 586, Distrito de Gamboa, no Municipio de Cairu, Estado da
Bahia, CEP: 45420-000 inscrita no CNPJ sob o nº. 42.857.143/0001-64, para prestar

serviços de enfermagem nas urgências e emergências (regime de plantão num total de 24

horas) nas Unidades de Saúde do Municipio de Cairu/BA em feriados e/ou datas
comemorativas, conforme especificações, condições e exigências constantes no edital e
anexos do Credenciamento nº 006/2021, totalizando o valor global de R$ R$ 5.673,60

(cinco mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos) num período de 12
(doze) meses, tudo na forma do art. 25, caput, da Lei Federal nº 8666/93.

Cairu - Bahia, 08 de novembro de 2021.
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ATO DE RATIFICAÇÃO
P R O C E S S O A D M I N I S T R A T I V O Nº 474/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2021

Acolho o Parecer da Assessoria Jurídica do Municipio, tornando-o parte integrante deste ato

e RATIFICO a presente inexigibilidade, fruto do Credenciamento nº 006/2021 - Processo
Administrativo nª 258/2021, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a

contratação da empresa JACIARA DE CÁSSIA SANTOS DA LUZ, Empresário Individual,
situada à Rua do Toque, nº 586, Distrito de Gamboa, no Município de Cairu, Estado da

>

Bahia, CEP: 45.420-000 inscrita no CNPJ sob o nº. 42.857.143/0001-64, para prestar
serviços de enfermagem nas urgências e emergências (regime de plantão num total de 24
horas) nas Unidades de Saúde do Municipio de Cairu/BA em feriados e/ou datas

comemorativas, conforme especificações, condições e exigências constantes no edital e
anexos do Credenciamento nº 006/2021, totalizando o valor global de R$ R$ 5.673,60

(cinco mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos) num periodo de 12
(doze) meses, tudo na forma do art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.

Cairu - Bahia, 08 de novembro de 2021.

Hildécio A n t ô n i o Meireles Filho

Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MX3ZHGESVIH6QAN/T+LHWA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO Nº 282/2021 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,
DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS,

PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGENCIA E
EMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO
ARQUIPÉLAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE Sl 0
MUNICIPIO DE CAIRU - B A E A EMPRESA J A C I A R A

DE CÁSSIA SANTOS DA LUZ NA FORMA ABAIXO:

OMUNICÍPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, Praça Santo Antônio, SIN,
Centro, Cairu - Bahia, CEP 45.420-000, CNPJ nº. 11.406.106/0001-06, representada neste ato nos termos do

Decreto Municipal Nº 702, de 06 de agosto de 2021. pela Secretária, Senhora Cintia Bonfim 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 de 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.B15-40, confonne
delegação de competência através do termo de posse, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa

r

JACIARA DE CASSIA SANTOS DA LUZ, Empresário Individual, situada à Rua do Toque, nº 586, Distrito de
Gamboa, no Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45420-000 inscrita no CNPJ sob o nª. 42.857.143/0001-

64, neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a). JACIARA DE

CASSIA SANTOS DA LUZ, portadora de documento de identidade nº 04.3B3.136-34, emitido pelo SSP/BA,
lnscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o nº 464525315-68. credenciada no processo licitatório na
modalidade CREDENCIAMENTO Nº 006/2021, originado do Processo Administrativo nº 258/2021, datado de
28/06/2021, doravante denominada EMPRESA CREDENCIADA, resolvem e acordam na celebração do presente
INSTRUMENTO CONTRATUAL. mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presenta termo aprestação de serviços de enfermagem
nas urgências e emergências (regime de plantão num total de 24 horas) nas Unidades de Saúde do Municipio de

Cairu/BA em feriados e/ou datas comemorativas, Municipio de Cairu —Bahia, de acordo com as especificações e
valores estabelecidos neste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO -'DA REGENCIA LEGAL: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 81566/93 e
alterações posteriores. Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, e demais normas do sistema único de saúde

e principios 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 execução do mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO - DA vINcULAçAo DA LICITAÇÃO - Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO
o PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº 071/2021, datado de 08/1 112021, fundamentado no art.
25, caput, da Le/ Federal nº 8566/93 e suas alterações, originário do Processo Administrativo nº 474/2021,
datado de 04/11/2021. que também pessa a fazer parte Integrante deste Instrumento como se aqui estivesse
descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes, nos termos do Credenciamento nº
006/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA - Oprazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)
meses, iniciando-se na data desua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo. nos termos do
artigo 57. da Lei Federainº 8566/93, desde que observadas às normas legais vigentes.

PARAGRAFO ÚNICO - OContrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado confonne
dispõe o artigo 57, 5 1º, da Lei Federal nº 8,8861923.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO - Pele prestação de serviços, a
CONTRATANTE pegará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados a importância correspondente
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ao número de horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação em R$ 5.673,60 (cinco
mil seiscentos o setenta e três reais e sessenta centavos), durante o periodo de vigência deste termo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento dos serviços será efetuado em ate' 10 (dez) dias após a emissão da Nota
Fiscal que devera 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 Secretário 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 pegamento.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos
diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especincado 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 Fature, o documento sera
devolvido imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse interveio de tempo não será
considerado para eleito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.

CLÁUSULA QUARTA - DoTAçAo ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de
dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias. abaixo descritas:
GESTORA

=

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA D A DESPESA

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
51º - Prestar os serviços de acordo com o estipulado no editai;

52º - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal. obriga-se a:
a)
b)
c)
d)

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

e) Atender de forma organizada e humanizada
f) responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
g) arcar com todo a qualquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua culpa;
h) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, e ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigência que Ihe forem solicitadas;
|) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato. inclusive as obrigações sociais,
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
|) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualiticação exigidas para a assinatura deste Contrato.
k) prestar os serviços acima em site qualidade e pedrão, nos prazos e segundo as condições aqui
convencionadas, responsebiIizendo-se integralmente pelos serviços executados;

2lciámprir, dentrodosprazos estabelecidos, as obrigaçõesassumi/das porf adeste editaiou do alO

eeocor ente. E
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CLÁUSULA SEXTA - Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas, se este
vier a se justificar, para restabelecer o equilibrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, ll, "d". da
Lei Federal n º 8566/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
a) Ceder espaço fisico onde se encontram instalados equipamentos e mobiliário especilicos para realização
dos serviços contratados;

“

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

-

Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para fal fim

d) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando
à credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas
e) Aplicar à contratada es_ penalidades cablvels na forma da Lei
f)

Garantir a efetivação do pagamento à credenciada, de acordo com as condições estabelecidas neste
contrato.

g) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;

h) Promover, através do gestor do contrato, oacompanhamento efiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada
as ocon-enciae de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;

l) Fiscalizar 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 execuçao do contrato;
l) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na imprensa Oficial até o 5ª (quinto) dia útil
do mes seguinte ao da sua assinatura contento que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dies a contar da referida
'
assinatura, conforme art. 61, 51ª da Lei 8566/93.

CLÁUSULA OITAVA —DAS OBRIGACOES RECÍPROCAS

51º Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contratodepende de prévia
concordancia entre as partes, por escrito.
52ª Toda providencie 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.

l

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

51º recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste
Contrato;

52ª comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execuçâo dos serviços, estabelecendo
prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
53º notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até os constantes na
Cláusula Segunda;
54º Proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8566/93, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de

total responsabilidade na execução do contrato.

a) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo A*
responsabilidade da contratada.
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b) As exigencias e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne a execuçao do objeto
contratado.

,

c) A fiscalização e o acompanhamento da execução deste contrato, não reduz ou exclui a responsabilidade

da CONTRATADA, para escusa-la dos seus encargos.
d) Agestão do presente termo de contrato sera realizada pela Subsecretaria Municipal de Saúde do Municipio
d e Cairu a S e n h o r a J e a n i n e Costa F o n s e c a .

e) Fica designado o(a) Servidor(a) Tácito Silva Brandao, Caro na Secretaria de Saúde, deste Municipio de
Cairu,“ Estado da Bahia, como resppneàvel pelo acompanhamento da execução do contrato em questão,

nos tennos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nª 8566/93 e suas alterações.

f) As exigências e a atuação da fiscalização pela órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e“ exclusiva da contratada no que concerne à execuçâo do objeto
contratado.

'

g) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à CONTRATADA de total
responsabilidade na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA -DAS PENALIDADES -Odescumprimento total ou parcial das obriações assumidas como
credenciamento sujeitará o Credenciado, no que couber, as sanções previstas na legislação aplicavel, garantida a
prévia e ampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.

b) Multa de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço.
c) Suspensão temporária de participar jem licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de ate 06 (cinco) anos;
f
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantesªda punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria utorldade que
aplicou penalidade.

52º Aquele que impedir. perturbar ou fraudar a realização da qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito
a uma pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)'anos, e muita. conforme determina o Art. 93 da Lei 8566/93;
53º Aquele que fraudar licitação instaurada para aquisição ou Venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela
decorrente:

I - Elevando arbitrariamente os preços;?
li Mandando, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
Ilt - Entregando uma mercadoria por outra;
IV - Alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V- Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa à proposta ou a execução do contrato; ncará
sujeito a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. e multa, conforme determina o Art. 96 da Lei
8566/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua
rescisão com as consequencias contratualsie as previstas na Lei nª. 8566/93.
g 1º O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 76 da Lei 6.-666l93
5 2º Naa hipóteses de rescisão com base nos incisos l a Xl e Xiii do srt. 78 da Lei 6666/93 não cabe ao contratado
direito a qualquer indenização.
”

g 3º O CONTRATANTE podera considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assis ,

Contratada, direito aqualquer indenização, nas hipóteses em qua:

_“

,

, “

a) A CONTRATADA abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou d
força maior, devidamente, comprovados;

bACONTRATADA“
' das Cla usu'I as ccntratuais'; ,
)
_
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c) ACONTRATADA requerer ou tiver sido declarada afalência, concordata, insolvência ou dissolução judicial

C*

ou extrajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Valença, Estado da Bahía,
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 confonne.
CAIRU-BA, 08 de novembro de 2021.

giz,!!!“ Qgghggíã

DÓ; 62/1409

CNTIA BONFIM ROSEMBERG MEI LES

JACIARA DE C SSIA SANTOS DA LUZ

j MUNICIPIO DE CAIRU-BAHIA

j

-

-—e- 4

CONTRATADA

CONTRATANTE

,

cj;
TESTEMUNHAS:

, o1-

.-

ª-

oz.

Nome: Jose ii Rocha eSilva Filho

-

P F nº: 0

.921.545-94

, i_ I ,

j“; A&E

Nome: E d i ril

ade Araújo

C P F nª: 595.B85.7B5-15
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ANEXO I

E

>

-

É “ P R I S I N A I S ATENDIMENTO As URGÉNCIAS e EMERGÉNCIS

E
'

,

v.

':

D A HORA

ª

-

i

Horas de plantão para
,

atendimento
Enfennagem

01

ambulatorial
e

.

de
. “

o1 Mes BEAR“? ggergªífsclas (regim:
'

-

Ão

de

plantão)

,

(nas
para

"

R$19.70 R$ 472.80

R$ 5.673,60

prestar serviço ; na
Unidades de Saúde de
M o r r o d e S ã o Paulo' d a

Ilha da Tinhare.

i
i

”

,e)
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RESUMO DE TERMO DE CONTRATO Nº 282/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 474/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
071/2021. T E R M O D E C O N T R A T O N º 2 8 2 / 2 0 2 1 .

'

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE DE CAIRU - CNPJ nº. 11.406.106/0001-O6. CONTRATADA: JACIARA DE

CASSIA SANTOS DA LUZ, Empresário Individual, situada à Rua do Toque, nº 586,
Distrito de Gamboa, no Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45.420-000 inscrita

no CNPJ sob o nº. 42857443/0001-64, neste ato representada na forma dos seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a). JACIARA DE CASSIA SANTOS
DA LUZ, portadora de documento de identidade nº 04.363.136-34, emitido pelo

SSP/BA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 464.525.915-68.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente termo a

prestação de serviços de enfermagem nas urgências e emergências (regime de
plantão num total de 24 horas)“nas Unidades de Saúde do Municipio de Cairu/BA em
feriados e/ou datas comemorativas, Município de Cairu - Bahia, de acordo com as

especificações e valores estabelecidos neste contrato. CLÁUSULA SEGUNDA —O
prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data
de sua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do

artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93, desde que observadas às normas legais

vigentes CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO - Pela
prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços
efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de horas/plantões
efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação em R$ 5.673,60 (cinco

mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos), durante o periodo de
vigência deste termo. CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As
i

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

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CAIRU —BAHIA, 08/11/2021. SIGNATÁRIOS:
CONTRATANTE: Cintia Bonfim Rosemberg Meireles — CPF nº 010.771.815-40.
CONTRATADA: Jaciara de Cássia Santos da Luz - CPF nº. 464.525.915-68.
TESTEMUNHAS: Josenii Rocha e Silva Filho - CPF nº: O50.921.545-94 e Edina Silva

De Araújo —CPF nº: 595885785-15.

f
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RESUMO DE TERMO DE CONTRATO Nº 282/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 474/2021 —INEXIGIBILIDADE DE LICFTAÇÃO Nº
071/2021. TERMO DE CONTRATO Nº 282/2021.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE DE CAIRU - CNPJ nº. 11.406.106/0O01-06. CONTRATADA: JACIARA DE

CÁSSIA SANTOS DA LUZ, Empresário Individual, situada à Rua do Toque, nº 586,
Distrito de Gamboa, no Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45.420-000 inscrita
no CNPJ sob o nº. 42.857.143/OO01-64, neste ato representada na forma dos seus

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a). JACIARA DE CASSIA SANTOS
DA LUZ, portadora de documento de identidade nº 04.363.136-34, emitido pelo
SSP/BA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o nº 464.525.915-68.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO — Constitui objeto do presente termo a

prestação de serviços de enfermagem nas urgências e emergências (regime de
plantão num total de 24 horas) nas Unidades de Saúde do Nlunicípio de Cairu/BA em
feriados e/ou datas comemorativas, Município de Cairu —Bahia, de acordo com as

especificações e valores estabelecidos neste contrato. CLAUSULA SEGUNDA - O
prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data
de sua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do
artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93, desde que observadas às_normas legais
vigentes CLAUSULATERCEIRA- PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO - Pela
prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços
efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de horas/plantões
efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação em R$ 5.673,60 (cinco

mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos), durante o periodo de
vigência deste termo. CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: M
despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos

orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente,
através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
GESTORA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CAIRU - BAHIA, 08/11/2021. SIGNATÁRIOS:
CONTRATANTE: Cíntia Bonfim Rosemberg Meireles — CPF nº 010.771.815-40.
CONTRATADA: Jaciara de Cássia Santos da Luz - CPF nº. 464.525.915-68.
TESTEMUNHAS: Josenil Rocha e Silva Filho - CPF nº: 050.921.545-94 e Edina Silva
De Araújo - CPF nº: 595.885.785-15.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6L3NTY3GBCLDKPVQZDXOQ
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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