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SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACEITAEÃÍÉnSÍtISmÉSNEDÍÉÓÉWÉCTÉDCÉÍÍÉÉEM As “DECLARAÇÓES
UNIFICADAS" - CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MEDICOS
Ã PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

'

REF. CREDENGAMENTO Nº xxx/noa.
PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

" *
""

—

"

?

.z:1_ ,_ 4 _

osJEro:_
(ZREDENGAMENTO DE PBSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE NADILITADAS, PARA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISrAS EASSISTENCIAºESFEQ/LUZADAKNO ÃMDrrO
DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS ,PARA ATENDERIAS__NECBLSI'DÃDES_DASNINIDADES
DE SAUDE DO ARQUIPELAGO DE nNNARE, MUNIdPIO DE CAIRU, EsrADO DA
DECLARAÇÃO: Tendo em vista odisposto no Edital de Lidtação Nº

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

CREDENCIAMEíiro Nº nrx/xxxx,

aneiõigdocumentos erequerer

o seu CREDENCIAMENTO para fins de prestação de “ " e s p e c i a l i s t a s ,plantonistas e
assistência especializada, no âmbito da atenção primgriaªªªgàyrgêncliggç eiilergência 24horas , para
atender as necesidades das unidades de saúde do aggiilbélaãífíge tinhãfg, muriicípio de Cairu, Estado
da Bahia, na área indicada aabaixo, aceitando Os preços
pela

INSERIR QUAL SERVIÇO DESCRITO no nara: oo ANÚÓÁ(nigga "DE REFERENCIA), ONDE ma: A

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERwÇg$_,-«:—,9giRGA HORÁRIKjÉQLIANWAHVOS ELocus DA PRESTAÇÃO
Dos SERVIÇOS EESTIMATIVA DE vALokEsdêªsEkElljlfjªíQãêª HÁ INUEFÍESÉE EM cREDENCIAR-SE

US$ Não será obrigatória o

to

disponíveis nopnte edital.

a) Assume inteira aresponsabilidade pela fªigtêndaªêingàfatos que possam impedir asua habilitação no presente
Chamamento Público e, ainda, pela
ôâdocumentos apresentados de habilitação.
“
b) Sob as penas da lei, i o l conslªggada INIDLÓZENEA para licitar ou Contratar Oom aAdministração Pública,
Federal, Btadual, MunidpaªlelouÉgigsPmsÃªqçªoonuafar com OMunicípio de CAIRU (Prefeitura).
c) Aceita integral eirrewaxtãªelmeªfítgos
do Ediml em epígrafe.
d) Para lins do disâjgoêrgo mãe!/__
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Acresddo pela Lei n.º 9.854,
de 27 de outubro-de
Decreto n.º 4358 de 05/09/2002, que Cumpre as disposições do inciso
XXXIII do ag:
eque não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ouºlírvjíjàílubréºeçfgão

Rssalva:

rífénor de dezesseis anos.

rneríãrªéa
de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Cããogahânrwiáitiyo, assinalar aressalva adma.
e)
írªiraªãigesponsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir suahabilltação no presente
Chamariiêiíigo
aiíida, pela autenticidade de todos Osdocumentos apresentados.

f) Indica
"rªeªiíresentanee legal da proponente. o(a) Sr.(a) (
( _ c u j aarespectiva documentação(" ou umen uivale inscri" g Cadastro e

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

g) Indico o e
—
m
a
ieotelefonel( )( : )
para contato econvocaçõesneoessárias, declarando estar ciente de que aconvocação para assinatura de contratos
se dará via e-mail indicado.

Local e data

.

Assinatura do responsável pela Empresa (Carimbo da empresa)
Vlw Mami Deodoro, nº03, (enim. cªhlªuª CEPWSAZO-Om
UE:!) (75) 3653-2151, rama: 114 E-rnaílz
CREDENCIAMENTO Nº balnear
Pánha ZS de 2 9

:

_

50

É Estado da Bahia

g

_

Z

_ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

g

CNP) Nº 14135307/0001-44

A n e x on r

TERMO DE CONTRATO Nº
l
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS,
PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO Amano DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EURGENCIA E

EMERGENCIA ZGNORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO
DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI OMUNICIPIO DE CAIRU DA EA EMPRESA

NA FORMA

ABAIXO:

OMUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no GIP] sob o n.º
14.235.907/O001—44, sito à Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder

Executivo, Senhor Hildécio Antônio Meireles Filho, brasileiro, Casado, conjÍendereço residencial na Praça da
Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Caim, Estado da Bahia, CEP 453120000," portador da cédula de identidade nº
01.718.085-68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, insaito no Cadaáro de Pessoas Físicas
sob nº I24.403.10S49, conforme delegação de competência através do termo de posse, doravante denominado
CONTRATANTE e aempresa
situada à
inscrita no CNPJ sob o nº.
inserido estadual sob onº.

einscrição municipal sob on

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

CREDENCIAMENTO Nº ioor/ioorx, originário do Processo Admlnlarativo nº
datado de 28/06/2021, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem eacordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as
dáusuias econdições aseguir ajustadas:

,

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - («bitstitui

__

''

do presente termo a prestação de serviços de médicos

especialistas, plantonistas e assistência,-especializada para atmder as necessidades das Unidades de Saúde do
Arquipélago de Tinharé, Município deªªéairu - Bahia, de acordo Com as especilitzções evalores estabelecidos neste
contrato.

,_

'_

PARAGRAFO PRIMEIRO - Oobjeto deáecontrato refere-se especimzmente aos serviços .....,.................(indicar quais

serviços), aserem executados de acorco com aproposta apresentada ao Credenciamento nos termos estabelecidos no
item e, do Anexo I - TemrcfdeReferiêricia.

PARAGRAFO SEGIIIIDOADAIIEGÉNGKEEGAL: Este contrato e' regido pela Lei Federal nº 8666/93 ealterações

posteriores, Lei Federal ROSC, deZIQ-de setembro de 1990, edemais normas do sistema único de Saúde eprincípios

gerais da administraáo pública e

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

omissos ede q u a l q u e rsurgida durante aexecução do mesmo.
PARAGRAFO scduupo 'i'=:,>oA vIMcuLAçÃo DA LICITAÇÃO - vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o

PROCESSO DE mExidIoILiDADE oe LICITAÇÃO, Nº >Oo</>ooo<, datado de Iwo/poor, fundamentado no art. 25
caput, da Lei/wan! líº 3666/93 esuas alterações, originário do Processo Administrativo nº xxx/xxxx, datado de
xx/ohoorx, que tamliém passa afazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, inclusive toda
equaisquer correspondências trocada entre as partes, nos termos do Credenciamento nº )O(X/>000(.

cLAusuLA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA - o prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) maes,

r

iniciandose na data desua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei

i

Federal nº 8666/93, desde que observadas às normas legais vigentes.

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

ClÁUSULA TERCEIRA —PREÇO ECONDICOES DE PAGAMENTO - Pela prestado de serviços, aCONTRATANTE

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

durante o periodo de vigência deste termo.

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

que deverá ser emitida em favor do Fundo Municipal de Saúde de Caim, confonne dados do preâmbulo dese 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.
PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente atabeiecido que no preço estejam incluídos todos os custos diretos e

indiretos requeridos para aexecução do Objeto espedõcado 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 Ciausula 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 reajuae e/ou atualizaâo 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:
______
PROJETO
,._ —
-ELEMENTO DE DESPESA /
l

""m""““º” m
ªº/ªº

10/20

PROGRAMA DEmuiiito *=.-º_- =»_=._ NATUREZA DA DESPESA

0002/0014

2.004;

.as-'

»

cuiusuLA QUINTA -OnRIGAçõEs DA CONTRATADA
slº -Prestar os serviços de acordo com oestipulaºpjio edital;

33.9o.39.oo.oo

_i
'

reíªíª
"ªª-iífg _

52º -ACONTRATADA, além das obrigações contidâsjiesreg Contrato pdiajieferminação legal, obriga-se a:
a) Cumprir carga horária prevista em Contratei

b) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto cqiforrrieprograma de Saúde
C) Participar de Reuniões, Encontros, tàpacitaçõesje Eventos

d) Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quando necessário
e) Atender de forma organizada eHumanizàda
f) responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;

g) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua culpa;

.

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

i) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas eimpostos que incldam ou venham aincidir sobre as

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

j) manter, durante toda aexeaição do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
mndioõs de habilitação equaiincação exigidas para aassinatura deste Contrato.

iN

k)responsabilizado-se
prestar Os serviçosintegralmente
acima em altapelos
qualiserviços
dade epadrão,
nos prazos esegundo as condições aqui convencionadas,
executados;

*“

decorrente.

i
l

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

CLÁUSULA SEXTA -Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de pregos, sendo admitido apenas, se este vier a
se justificar, para restabelecer oequilíbrio econômicofinanoeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal
nº 8666/93.

cLAusuLA SÉTIMA - OBRIGAÇÓES Do CONTRATANTE

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

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

a

("TBG") (75) SGSJ-zclêlgãgª "o
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c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal fim

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

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

e) Aplicar àcontratada as penalidades cabíveis na forma da Lei

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

h) Promover, atmvés do gestor do contrato, o acompanhamento e fiscalização 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;
k) Proporcionar bodas as facilidades indispensáveis àboa execução do contrato; '

|) Publicar oresumo do Contrato eos Aditamentos que houver, na lmprensajoncial até o5º (quinto) dia útil do
mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro aefzo (vinte) dias acontar da referida
assinatura, conforme art. 61, 51º da Lei 8566/93.

'

cdxusuu OITAVA - nas osruenções RECÍPROCAS

51º Qualquer alteração na sistemática de premção dos serviços alugados riste Contrato depende de prévia
concordância enwe 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 -Ansmlizaáo dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante
auavés de pessoa designada com poderes para;

,

_j “

51º recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo coiiias condições especificadas neste Contrato;
52º comunicar à(bntratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos
pam que as mesmas sejam regularizadas“: __

'

53º notificar, advertir edenunciazfonoonuatªado em caso de descumprimento dos itens aaté os constantes na Cláusula
Segunda;

-

94º Proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal 8666/93, ficando
esclarecido que aaçãoou omissão, total ou parcial, da fiscalizado do Contratante não eximírá àContratada de total
responsabilidade na execuafo doªmnoato.

a) A fisalizaóo" sera eirerclda" ªno interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade daªmnbºatàda.

b) As exigêndas e5a atifáãof da tiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
resporsabilidade úniiz, Integral eaclusiva da contratada no que concerne àexecução do objeto contratado.

c) Afismlimção ebvacompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui aresponsabilidade da

CONTRATADA, pãíaesmsâla dos seus encargos.
'
d) Agestão do presente tenno de contrato será realizada pela Subsecretária Municipal de Saúde do Município de
Caim a Senhora Jeanine Costa Fonseca.

e) Fica designado o(a) Servidor(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,ganha 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 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 nscalização do contratante, não eximirá àCONTRATADA de total
responsabilidade na execuafo do contrato.

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

credenciamento sujeitará oCredenciado, no que couber, às sanoães previstas na legislação aplicável, garantida aprévia e
ampla defesa, hcando estabelecidas as seguintes penalidades:

N
l
*

a) Advertência por escrito.

b) Multa de até 5% (dnoo porcento) do valordo serviço.
"

,/»- ——
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c) Suspensão temporária de participarem licitaâo e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;

cl) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos detenninantes 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 conbrato dela
decorrente:

I - Elevando arbitrariamente os preços;

II -Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsilºicada ou deteriorada;

_

III -Entregando uma mercadoria por outra;
IV -Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
_,
V-Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa àproposta ou aexecufâo do contrato; Ficará sujeito

apena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 96'da Lei 856__6[9;.»

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - Ainexecução, total qujªãaiqar, desieªzcontiªató “ensejará asua
rescisão com as consequências contratuais eas previstas na Lei nº. 8.666/93_,;;___f

_

"ª _

51º 0CONTRATANTE poderá rescindir adminislrativamente opresente contrato nas hipítges previstas nos incisos ]a

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

_,

52º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I aXI eXIlIÍ-íiflo art. 78h33 Lél'8._666/93 não cabe ao contratado

direito aqualquer indenização.
"
f; .
53º 0CONTRATANTE poderá considerar opresente Contrgziflrescindidcsºªdeç pleno direito, sem que assista àContratada,
direito aqualquer indenização, nas hipóteses em que:
“;;;,
g;,
a) ACONTRATADA abandonar ou suspender aexecução dosiªªserªviços, salvo-ípor motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente, comprovados;

._

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das Cláusíiálâªqaptratuais;
c) ACONTRATADA requerer ou tiverusiàºo dedúíªaríadawiíaªªfíaléncia, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou
extrajudicial;
cuiusuu DÉCIMA SEGUNDA - bo forza paneêãaiegem oForo da Comarca de Valença, Estado da Bahia, que

prevalecerá sobre qualquer outro, p o r privileºõhiªo que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
convem,

E, por estarem assim, justos “qeºªcyontªbiratados, Fifi-tram opresente contrato em 02 (duas) vias de igual teor eforma na
presença das testemuõiifasªquelsutiscreveªiºnºãiêpois de lido eachado conforme.
_

>

CAIRU-BA,

de

de 2021.

Hitoêcioªmônio Mêíizetes FILHO

Munrciproiõeçntnu-BAHIA

CONTRATADA

corriiTnATArifE

TESTEMUNHAS:

01Nome:

02Nome:

CPF nº:

CPF nº:

,

l'

[_ .“;
Prata Maredral Dendera, nº 03, Camo, Cairu —BA -CEP: 45420-000

(Telefax) (7!) 36534151,
ramal: 214 Nº xxx/noa
E-mall: Lma gwJl
CREDENGAMENTO
Páaina 1 9 de 2 9
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PROCURADORIA JURIDICA
D
à

1 '

.

So
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Ementa: Licitações. Parecer Juridico
Prévio. Obrigatoriedade. Art. 38 parágrafo
único da Lei nº 8.666/93.

Ilmo. Sr.
Presidente d a C P L
Cairu - B A

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

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

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

processo administrativo ora apresentado tudo nos termos do art. 38, parágrafo único
d a Lei nº 8 5 6 6 / 9 3 .

_

Segundo a Lei de Licitações eContratos Administrativos, que veio regulamentar

o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais sobre

licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras. alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios verificamos, de logo, que existem
recursos orçamentários suficientes para custear as despesas decorrentes do presente
processo licitatório.

identificamos, ainda, que a natureza da contratação pretendida (SERVIÇOS) e
o regime de execuçâo ou condição de fornecimento (PARCELADO), encontra-se
adequadamente caracterizado, atendendo ao que estabelece aLei Federal 8.666/93 .

Ovalor global foi determinado de acordo com previsão de gasto anual ara o
objeto que, em virtude da volatilidade dos preços das passagens em rela o ao
periodo de uso das mesmas, restando consignado ovalor máximo de R$ 5.68 .269.04
(cinco milhões seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e no e is e

ll _

quatro centavos).
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I - DA MINUTA DO EDITAL

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

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

'

- Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
- Endereços eletrônico para comunicações/esclarecimentos/impugnações;
- Aviso na fonna estabelecida na Lei nº 8.666/93;
- Condições de execução do serviço.
-

Sanções para o caso de inadimplemento;

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

-

Critério para julgamento das propostas;

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

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

-

Critério de aceitabilidade dos preços;

-

Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

W

ermo de Referência

K
icitação - Wenciamento eaceitação as con ições -o

resente edital ocm as “declara ões unificadas"
inuta de contrato
I I - DA MINUTA DO CONTRATO

|

l
l

'

No que se refere a"minuta do contrato" aser finnado entre aAdministração eo

licitante vencedor, apresentado em anexo ao Edital, constatamos que este reúne as

—cláusulas necessárias indicadas no art. 55 da Lei 8.666/93, estandoali dennidos:
- 0 objeto eseus elementos característicos;
- O regime de execução ou a forma de fornecimento;

x

"
.-

- Opreço
eas condições de pagamento, os critérios, dâzábáe e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de ; alização
' monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a' do efetivo
pagamento;

,
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- 0crédito pelo qual correrá adespesa, com aindicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica;
- Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
-

valores d a s multas;

'

Os casos de rescisão;

'

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

- Vinculação ao edital de licitação;

' Alegislação aplicável à execução do contrato;

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

- Indicação do foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão
_

contratual.
III - CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, concluímos que as Minutas do Edital e do
Contrato se encontram em conformidade com os arts. 40 e 55 da Lei nº 8666/93,

devendo o edital original ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela
Presidente da Comissão de Licitação. dele extraindo—se as copias integrais ou

resumidas, para sua divulgação aos interessados (Art. 40, 51º da Lei 8.666/93) e, em
homenagem à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à informação), seja a íntegra do

edital disponibilizado no sitio oficial do Municipio.

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

Cairu(BA), 28 de junho de 2021.

N.

x
W.
WA ER FERR OJUNIÓT
ASSESSOR JURÍDICO

OAB/BA Nª 15.745
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Comissão Permanente de Licitação

AcoIho o Parecer Juridico emitido acerca do Processo Administrativo nº 258/2021. ao

tempo em que autorizo aadoção das providências necessánas para ocredenciamento
de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para prestação de
serviços de médicos especialistas, plantonistas e assistência especializada, no âmbito

da atenção primária eurgência eemergência 24horas ,para atender as necessidades
das Unidades de Saúde do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da
Bahia.

Cairu (BA), 01 de julho de 2021.

Atenciosamente,
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
E D I T A L N" 040/2021

CREDENCIAMENTO Nª 006/2021

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

Praça Marechal Deodoro, 03 —Centro. CEP 45420-000. inscrita no CNPJ nº 14.235.907/0O0l —44.

através da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -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: elegislação pertinente, toma público para conhecimento de quem possa interessar. aabertura
de Processo para o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado. devidamente
habilitadas, para prestação de serviços de médicos especialistas, plantonistas e assistência
especializada, no âmbito da atenção primária eurgência eemergência 24horas ,para atender as

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

Início da entrega: 05/07/2021
Data final de entrega: 31/12/2021.
Horário: Administrativo da Prefeitura Municipal de Cairu/BA aplicável àSecretaria da Administraçâo.

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 cidadc de
Caim —Bahia. CEP 45420-000

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Atender as condições do edital.

Oedital completo einfomações complementares poderão ser obtidas junto aSupervisão de Compras,
Contratos eLicitações, através do Setor de Licitações, nos dias úteis. no endereço acima descrito ou
diretamente
no
Diário
Oficial
do
Município
no
endereço:
httszf/wxvu .cairtt.bauoxzbr/Site "Diariomicial.

Cairu - Bahía. 05 de julho de 2021 .

f ? ”.

,

Robson Ífàeníáriva dos Santos
Presidente CPL

Decreto nº 502, de 02 de março de 2021.

Praça Marechal Deodoro. 03 -- Centro —
CAIRU-BA, CEP: 454207000
Tel: (75) 36534151 —E-mail: Egg-gpu CZIIYILIIILEUX .br
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EDITAL Nº040/2021 -CHAMAMENTO púsuco
CREDENCIAMENTO No 006/2021
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
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OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, No l
.
...
,
,,
A
l
AMBITO DA ATENÇAO PRIMARIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS !

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

il
I

-

l

EMPRESA

!
|

PESSOA PARA CONTATO:

!

ENDEREÇO:

|

CNP]:

E-MAIL:

CIDADE:

ESTADO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TELEFONE:

'

,

F A X :

ª!

—

Tomamos conhecimento, através do acesso àpágina www.cairu.ov.br (Diário Ohcial do Município de Cairu), cópia do
instrumento convocatório da licitaâo na modalidade de ÇREDENCIAM ENTO Nº 006/2021 na forma acima identificada.

Loml:

, de

de

.

%

RAZÃO SOCIAL] CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Senhores Liciunts,

“ — — - T í ?
I

.

Visando comunicação futura entre aComissão Permanente de Licitação deste Municipio eessa Empresa, solicitamos o1
preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima) e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail
liitacaocairu..ov.br

Anão remessa do recibo exime aDiretoria de Compras, Contratos, Convênios eLidtações da comunicação de eventuais

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer infomações adicionais.

f?

Prog: Mama-ai

nº os, Camo, Cairu —
ãT5615520400

(Yueh!) (75) 3653-2151, PERDI: 214

E-mad: licitaçtyag'ravr_;.t_>a.qqv, p;
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EDITAL Nº 040/2021 -cNAMAMENTo PÚBLICO

W

CREDENCIAMENTO Nº 0 0 6 / 2 0 2 1

1.

R E G E N C I A LEGAL:

caput do art. 25 da LEI FEDERAL Nº 8566/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ESUAS ALTERAçõEs, LEI FEDERAL 8.080,

DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, EDEMAIS NORMAS Do sIsrEMA ÚNICO DE SAÚDE EPRINCÍPIOS GERAIS DA

ADMINISTRAÇAO PUBLICA EDEMAIS LEGIsLAçOEs APLICAVEIS

n.

Í

ORGÃOS INTEREssADos:
-

»

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

m.

MODALIDADE:

v.

cRrT RIO DE JULGAMENTO:

Iv.

CREDENCIAMENTO Nº 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

253/2021, DATADO DE 28/06/2021

,

POR ITEM (Os INTERESSADOS PODERÃO sE CREDENCIAR APENAS PARA os ITENS DE sEu INTERESSE)

vI.

ll

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAs DE DIREITO PRNADO, DEVIDAMENTE HABILITADAsl

PARA PRESTAÇAO D_E SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIAUASTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NO _

AMBTTO
,E URGENCIA
EEMERGENCIA
UNIDADESDADEATENÇAO
SAUDE DOPRIMARIA
ARQUIPELAGO
DE TINHARE,
MUNICIPIO24HORAs
DE CAIRU,, PARA
ESTADOATENDER
DA BAHIAsA.NECESSIDADES DAs i
vII.

LOCAL EDATA PARA INICIO Do RECEBIMENTO Dos DOCUMENTOS RELATIVOS AHABILITAÇÃO.

DATA DE INÍCIO DE ENTREGA: 05 DEJULHO DE 2021. DATA FINAL DE ENTREGA: 31 DE DEZEMBRO DE 2021. :
HORÁRIO: ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU APLICÁVEL ÃSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO;
LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO srrUADA NO COMPLEXO
ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL DEODORO, N“ 03, CENTRO. (SETOR DE
LICITACOES).

ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO: EM ATÉ CINCO DIAS ÚTEIS APOS oRECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.

DIVULGAÇÃO Dos CREDENCIADOS: No DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, ATÉ OQUINTO DIA ÚTIL |

SUBSEQUENTE AO MES EM QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIADOS.
vin. DOTAÇÃO ORÇAM ENTARIA

GESTORA
10/10

10/20

0002/0014

Ix. PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGENCIA

TRABALHO

NATUREZA DA DEsPEsA

2004/ 2.050

3390390000

x- PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

12 (DozE) MEsEs

.

NÃo SE APLICA.

XI. LOCAL, HORARIO EMEIO DE COM UNICAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE EsTE EDITAL:

ASSERAOINFORMAÇOES
EEscLAREcrMgNros NEcEss_ARIosA0PERFEITO ooNHEaMENTo DO oIuEro DEsrA LrcrrAçÃoi
PRESTADOS PELA coMIssAo DE ucrrAçAo, DIAIuANENTE, oAs oeuoonru As 1zII0oMIN EDAs 13HO0MlN As
1SHODMIN, No ENDEREÇO ACIMA.

o EDITAL PODERÁ SER coNsuLTADo GRArUrrAMENrE No DIARIO OFICIAL Do MUNICÍPIO PELO srrE
a g i. c a i . b a . . b r ' t e D i a r i I i a l .

ACOMUNICAÇÃO sE DARÁ PoR E-MAIL: Iidcairu.ba.vhr ou PELO TELEFONE (75) 3653-2151, RAMAL: 214.

rooAs As DEasõEs 'E coMuNIcAçõEs QUE ss, FIZEREM NEcEssARIAs, rNcLusIvE o JULGAMENTO FINAL
cLAssmcATóRIo sERA ANUNCIADO EM sEssAo PUBLICA ou ATRAVES DE PunucAçÃo No DIARIO oFIcIAI. Do
MUNICIPIO DE amu - BAHIA QUE PoDERA sER coNsuLTADo, TAMBEM, ATRAVÉS Do srTE:
h :[ . c a i r u . b a . r s i t e[Dia“Iial.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE I.IcITAo

Robson Vicente SilvadosSantos

Decreto Municil nº 502 2021 de 02 Mar ode 2021
Praça Marechal Deâom, nº 03, cam. Cairu - BA —
CE-Pi 45420000 '"

(Tatau) (YS) 36534151. ramal: 214

E-maII: ITCIIOÇAOÃCEILUAÉSQXEBV
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orsPosrçõEs PRELIMINARES
12.1.

A participação neste credenciamento implica em concordância e aceitação 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 a realizar os serviços, as empresas que apresentarem corretamente a documentaáo exigida,
concordando com os valores fixados pela Administração, confonne tabela do Município de Cairu/BA constante no Anexo I Tenno de referência.
12.4.

XIII —DAS FASES DO PROCEDIMENTOS PARA 0 CREDENCIAMENTO

13.1 - Oprocedimento seletivo para credenciamento será composto pelas seguintes fases:
a) Divulgação do Chamamento;

b) Análise da documentação e habilitação;

c) Divulgação dos credenciados, através de Publicação no Diário oficial do Municipio de Cairu/BA
(

)

13.2 -Acontratação dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da figura do credenciamento, fundamentado no
art. 25, caput, da Lei Fedelal nº 8566/1993.

xrv - CoNDrçõEs DE PARTICIPAÇÃO NA ucrTAçÃo
14.1.

Poderão participar dem licitação,

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

demais exigêndas deste Instrumento;

144.2. pessoas jurídicas, legalmente constituídas, habilitadas, com idoneidade, regularidade jurídico nscal, que não
tenham sofrido penalidade de suspensão ou declarado de inidoneidade por parte do Poder Público eque satisfaçam as
condições Gxadas neste edkal eseus anexos e, alnda,que aceitem as normas estabelecidas pelo Município de CAIRU/BA.
14.2.

Não poderão participar desta licitação lntituições:

141.1. proibidas de paltlclpar de licitações ecelebrar contratos administrativos, na forma da legislaâo vigente;

1.4.2.2. que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
de qualquer Poder ou esfera de Governo;

14.23. que estiverem irregulares quanto à tributos 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 representado legal no Brasil corn 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;

1.4.2.7. que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, lnsolvênda ou liquidação; em mso

de recuperação judicial, deverão apresentar oplano de recuperação homologado pelo juízo, em vigor

1.4.2.8. que nos termos do art. Sº do Decreto nº 9.507, de 2018, haja administrador ou sódo com poder de direção,

familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou fundo de confiana 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 hns do disposto neste item, considera-se familiar ocônjuge, ocompanheiro ou oparente em linha reta

ou colateral, por oonsanguinidade ou afinidade, até oterceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 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 ZI 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 PREFETURA;

tri?
.)

“ “
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(Telefax) (15) 3653-2151, ramal: 111

E-uull: licnaswjiwxubinguvam

CREDENCIAMENTO Nª 006/2071
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% Estado da Bahia

164.2. Aczrta de ,-.-.-.
credenciamentº
o, pública ou particular, conferirá poderes ao representanteª
para atuar em nome ªdà)
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 8566/93.

164.3. O representante oficialmente indicado, conforme o modelo apresentado no ANEXO II —Modelo de Carta de

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

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

XVII - DA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO
17.1.

Os documentos relauvos 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
Administraão, ou publicação oficial, em envelope lacrado, no qual possa ser identificado o nome ou razão social da
empresa, modalidade, número edata da licitação, além da expressão Habilitado confonne modelo aseguir:
MODELO PARA ruan-menção oo ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE

a

———
i"——— ———
]— — - — —

4
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU/BA -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -COPEL
; ENDEREÇO: COMPLEXO ADMINISrRAHVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRACA MARECHAL

: DEODORO, N03, CENTRO - CAIRU - BAHIA.

íENVELOPE A-'oocuNENTos PARA HABILITAÇÃO“

|

|

_ _____._____új

17.2. Os interessados em aendendar-se nos temios do presente edna! deverão apresentar Habilitação Juridica

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) Abo 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 sodais, aexecução de atividades da mesma
natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

e) Inscriáo do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em exercício;
f) Decreto de autorização, em se uatando 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 Fisal eTrabalhista seia comprovada mediante aapresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadaám Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com aFazenda Municipal, do domidlio ou sede do licitante.
c) Prova de regularidade para com aFazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

d) Prova de regularidade para com aFazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS),
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 Econômia Federal.

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TSI“).
17.4. AQualificação Yécuia será comprovada mediante aapresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente de cada área profissional de interesse
da empresa a ser credenciado:

b) Alvará expedido pela vigilância sanitária
17.5.

DECLARAÇÓES:

a) Declaração finnada pelo representante legal da proponente, conforme consta no modelo do ANEXO n
integrante do presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei Federal nº 9354/99, que acrescentou
os indsos Vao artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei Federal nº 8566/93, nos termos do Decreto Federal nº
4358/02.

a.1. Adeclaração deverá vir assinado por um de seus sócios responsáveis pela Administração da empresa com
carimbo de identificação da empresa;
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b) Aproponente deverá apresentarasolicitação de aedenciamento eaceitação dascondiçõs do presente edital, giz?
conforme modelo Anexo V;

X V I I I - DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO

Ãª-Í- Tºmª implícito que os proponentes ao responderem ao CREDENCIAMENTO concordam
integralmente com os termos deste Edital e seus anexos.

18.2.

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

(por eSGTIO) em meio eletronico à Comissão, os erros e/ou omissões porventura observados, que serão esclarecidos,
tambem 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 fomecidºs, não
cabendo, em nenhuma hipotese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou
falhas.

X I X - JULGAMENTO

19.1. Os documentos relativos àhabilitação seâo analisados pela Comissão Permanente de Liciiações no prazo máximo

de até 5(cinco) dias úteis após orecebimento da documentação, conforme solicitaâo de credenciamento apresentado
pelos interessados, que sentindo necessidade, poderá abrir diligência para visitar oestabelecimento “in loco".
19.2.

Toda análise resultará em ata para registro da referida análise.

1.9.3. Seia desconsiderada adocumentação que contrarie os requisitos expressos neste edital eem seus anexos ou em
desacordo com as fonnalidades prescritas.

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

19.5. Considerar-sea habilitada a pessoa juridica que apresentar corretamente e em tempo hábil, toda a
documentação exigida.

19.6. Na identiticação de ausência de documentos, aCPL informará ao interessado apendência eoprazo para asua

regularizaóo, ou se tratando de consulm 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 possível, serão
dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação na própria reunião, com arespectiva consignação em ata, ou darão ensejo
àsuspensão da reunião para análise pelos membros da Comissão, que iixarão nova data para prosseguimento dos
trabalhos.
19.9. Adivulgação dos crecendiados, se dará através de Publicação no Diário oficial do Municipio de Cairu/BA
(hs:www.cairu..ov.brSitDiarioOiiciaI).

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

20.1. Nos termos dos arts. 42 e43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEi, ME 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 iiscal 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 Adminispação 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
contramão, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8566/93, sendo facultado àAdministração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de ciassiiicação, para contratação, ou revogar alicitação.
xxx - DOS RECURSOS EIMPUGNAÇõES

21.1. Ainteressada tem oprazo de 05 (cinco) dias úteis, paia 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 (licitcaoir.ba.ov.r).

x x n - CONTRATAÇÃO

22.1. Acontratação dar-se-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da figura do credenciamento, convocando as
empresas credenciadas para assinatura do Contrato Administrativo de Prestação de Senriços, conforme Minuta de Contrato
(Anexo III).
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2E.2. Para assinatura doContrato Administrativo de prestaçãode serviço, as empresas/licitantesterãooprazode até OS bé

(ºªªº) ª'ª5 UfªÍS ªPºS ª Convocação, pennitindrrse a prorrogação por igual periodo, na fonna do 5 1º, do art. 64, da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações;

22.3.

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

durante seu 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 aAdministração ou apresenlar justincativa não aceita pela mesma, serão
aplicadas as penalidades cabíveis.

22.41 As situações não previstas neste Edital serão avaliadas e poderão ser objeto de alteração no instrumento
contratual.

22.5. Os empregados do CREDENCIADO não terão nenhum vínculo empregatício com o Município de Cairu/BA, sendo de
exclusiva responsabilidade daquele as despesas com remuneração dos mesmos, seguros de natureza trabalhista vigente e
quaisquer outros enrargos que forem devidos, referentes aos serviços eempregados.
22.6. Oeventual inadimplemento pelo CREDENCIADO quanto aos encargos previstos no item anterior não transfere ao

Munidpio 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 períodos, até olimite de 60 (sessenta) meses, nos termos do
art. 57, II, da Lei 8566/93.
X X I I I —PENALIDADES

23.1. 0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como credenciamento sujeitará oCredenciado, no que

couber, às sanções previstas na legislaáo aplicável, garantida aprévia eampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes
penalidades:

a) Adveitênda por escrito.

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

c) Suspenâo 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 oonoatar corn aAdministração 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 arealizarão de qualquer ato de procedimento licitatório hcara” sujeito auma
pena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 93 da Lei 8666/93;
XXIV - DESCREDENCIAMENTO:

24.1. ocorrerá o descredenciamento quando:

24.14. Por algum motivo acredenciada deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital e no contrato
administrativo de prestação de serviços;

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

instnimento equivalente dentro do prazo estabelecido, executar os serviços requisitados, implicando em seu imediato
descredenciamento e na imediata suspensão do direito de licitar corn a PREFEITURA de acordo com os prazos
previstos em lei;

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

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

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

proporcionalmente, pelo número de empresas credenciadas, em conformidade com a capacidade operacional para
atendimento SUS apresentada pelas mesmas econforme dennido no Anexo I, deste edital.
25.2. Opagamento aos contratados, pela prestação do serviço, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cairu, abavés do
Fundo Municipal de Saúde de Cairu.
25.3. 0pagamento ao contratado somente será efetuado após aapresentação do documento comprobatório dos serviços e
atestada 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 rada serviço prestado, conforme estabelecido no
contrato.

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

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

existentes.
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Aqualquer tempo poderá a Administração Pública, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá

XXVI —DISPOSIÇõES GERAIS

proceder à divulgação.

26.3. Adivuigaóo, pela PREFEITURA, deste aviso, do tipo de serviço epreço de remuneração não caracteriza expectativa

de faturamento por parte das empresas/licitantes, não cabendo àPREFHTURA oressarcimento de eventuais prejuízos pelo

não credenciamento de interessadas que não atenderam as condições estabelecidas neste aviso.

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

26.5. APREFBTURA poderá, aqualquer momento, reavaliar ocredenciamento deferido, sendo-lhe facultado, suspendê—Io,
sempre que ocorrer motivo que o justihque.

26.6. OMunidpio poderá, aqualquer momento, modificar as condições iniciais do presente credenciamento eretomar, sem

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

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

em qualquer fase deste processo. Afalsidade de qualquer documento apresentado ou ainverdade das lnfomiações nele
contidas implicará no imediato descredenciamento, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis epenais cabíveis.
26.8. Nas certidões edemais documentos emitidos por órgãos ou instituições de direito público, será considerado como

prazo de validade olimite de datas expresso no próprio documento, na ausência somente 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 Pennanente de Licitação, ou àautoridade aele superior em qualquer fase da

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

ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA

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

.

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

'

COM AS “DECLARAÇÓES UNIFICADAS”

l

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
I º SUPLENTE: Patrida da Silva Félix
2ª SUPLENTE: Anilton Rosa Marques Filho

26.12. Adivulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá rio Diário Oncial do Munidpio de Caim - Bahia que
poderá ser consultado, também, através do site: htts:www.cairu..ov.britDiriicial.
26.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fira eleito oForo da Gamarra de Valença, Estado da
Bahia, oorn exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cairu -Bahia, os dejulho de zozi.
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA
I.

D O OBJETO

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

médicos especialistas, plantonistas easistencia especializada, no âmbito da atenção primária eurgênca eemergência
24horas , para atender as necessidades das unidades de saúde do Arquipélago de 1'inhare', Municipio de Caim, Estado da
Bahia.

2.

DA NECESSIDADE

o

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

promoção, prevenção ereorperatáo da saúde, seja no seu aspeao individual da integralidade da assistência bem como o

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

o

Possibilitar amanutenção da rede fisica de assistência àsaúde;

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

promoção da saúde, bem como através de serviços de diagnose econsultas eoutros procedimentos terapêuticos para
promover arecuperação da saúde do individuo.
3.

DA JUSTIFICATIVA

Omunicípio de Cairu, Estado da Bahia, está localizado na microrregião de Valença, da macrorregional sul, na Sª
Diretoria Regional de Saúde (DIRES), em Gandu, com população de 18.427 habitantes, estimado pelo Instituto Brasileiro de

Geograâa eEstatística (IBGE 2018). Abrange uma área de 433kmª, situado no litoral do Baixo Sul Baiano. Éum arquipélago
fonnado por 26 ilhas, sendo as três maiores habitadas: Cairu, Tinharé eBoipeba.

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

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

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

2. ilha de Boipeba: Distrito de Velha Boipeba Povoados - São Sebastião (Cova da Onça), Monte
Moreré.

Alegre,

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) eoçnal de Taperoá (ao Norte). É

cortado por vários rios ecanais, entre eles: (“anal 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 edaí ate' Taperoá,

Nilo Peçanha ennalmente Caim ou saindo de Salvador através do Ferry Boat ate' otenninal de Bom Despacho, seguindo até
Nazaré e posterionnente até Valença.

0transporte urbano éfeito basicamente através de barcos ou lanchas enas ilhas não épermitido aentrada de
veículos particulares, com exceção da ilha de Cairu. Os únicos veiculos que circulam pelas ilhas são para obem público, que
fazem o serviço de coleta de lixo (tratores).

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

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

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

saúde considerados leves, corn monitoramento de médico, enfermeiro etécnico de enfermagem, faz uso de medicamentos

injetáveis equando opaciente desenvolve quadros de Média eAlta Complexidade ão transferidas para Unidades de
Assistência de maior resolirtividade.
Os pacientes são transferidos corn auxilio de ambulanchas earribulândas equando são realizadas transferências
consideradas graves, omédico exou enfenneiro da unidade aoompanha otranslado adepender do quadro clínico do
paciente.

OMunicipio ainda conta com atendimentos de fisioterapia nas Unidades de Saúde, possuem instalação Gsica
compatível com aestrutura utilizada na fisioterapia Ortopédica, neurológica, pediátrica respiratória emotora, além de
desenvolve fisioterapia domiciliar aos acamados Za 3 vezes na semana.
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Conta também com Serviços especializado do CAPS Tipo I, atende pessoas de todas as faixas etárias que
apresentam prioritariamente Intenso sofrimento psíquico decorrente de transtomos mentais graves e persistentes, incluindo

aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, eoutras situações clinias que impossibilitem estabelecer laçosLºl
sodais e realizar projetos de vida.

Ainda complementa aAssistência Básica com Equipe de Apoio as Unidades de Saúde composto por protissionais de

diferentes áreas do conhecimento que, atuam de maneira integrada às equipes de saúde da família trazendo como

consequência adiminuição do número de encaminhamentos aoutros serviços emaior satisfação aos usuários. Realiza ações
compartilhadas com as equipes de saúde da familia, visando àampliação da clínica emudança das práticas, contribuindo

para uma melhor qualidade de vida para as comunidades. Aestrutura fisica do está fixada na Secretaria Municipal de Saúde

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

Dispõe também de uma Central de Abastecimento Farmacêutico - (“AF para armazenamento, controle edistribuição

de medicamentos conforme necessidades de cada letalidade, as quais seguem planilha de Consumo Médio Mensal e

Estoque para consolidação edispensação de fonna controlada eprecisa, evitando perdas ou excesso de medicamentos. A

liberação dos medicamentos acontece mensalmente, os volumes sempre acompanhados de um responsável da unidade
solicitante.

Na Central de Regulação Municipal são realizadas Marmções de Consultas, Exames eGmrgias eletivas através de
sistemas Web (Estadual): Sistema Vlda, Sistema SISREG, Sistema Hospital da Mulher, Sistema Policiínica Regional edispõe
ainda de marcação espontânea (sem sistema) das (Jínicas Credenciadas pelo Municipio, ambos o paciente requere o

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

enaminham por malote àCentral de Regulação, que autoriza (carimba eassina) eretoma através de malote as Unidades
solicitantes pam entrega das mesmas aos pacientes. Mesmo havendo essa logística, alguns pacientes preferem buscar o
servico diretamente no setor, os quais também são atendidos.

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

da Policlínica Regional eGínicas Credenciadas, ambas com proposta de acelerar odiagnóstico do paciente que anterior à
aquisição das mesmas, acontecia tardiamente já que opactuado no SUS não supre areal necessidade, desde aquantidade
ofertada, ate' àfalta de especialidades ede procedimentos. Atualmente dispomos de 01 (uma) Policlínica Regional e04
(quatro) Clinicas Credenciadas mantidas com recursos próprios do Municipio que mesmo dispondo desses equipamentos, o

municipio não dispõe de recurso financeiro suficiente para suprir ademanda espontânea que existe no munidpio.
Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, oMunicipio de Cairu/BA éresponsável por oferecer aos munícipes
serviços que compreendem aAtenção Básica, dehnldo como porta de entrada aos usuários para atendimento inicial tendo

como objetivo orientar sobre prevenção de doenças, solucionar os possiveis casos de agravo edirecionar os mais graves
para niveis de atendimento superiores em compiexidade.
Pam atender 'a demanda da Atenção Básica o Municipio dispõe da seguinte estrutura:

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 equatro) horas eambulatório;
o

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

o

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

o

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

v

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

o

1(um) Centro de Abastecimento Fannacêutico- (“AF; e,

o

1(um) Central de Regulação Munldpal - CRM.

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

abrangem apromoção eaproteão da saúde, aprevenção de agravos, odiagnóstico, otratamento, areabilitação ea
manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e
participativas, sob forma de uabalho em equipe, dirigidas apopulações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando adinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza

tecnologias de elevada complexidade ebaixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e
relevãnda em seu território.

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

0 Municipio de Cairu ainda encontra dinculdade na organização dos processos de trabalho, devido a aspectos

como: infraestrutura insuficiente em alguns setores, dificil acesso as ilhas para acompanhamento das atividades e equipe
técnira em número reduzido, principalmente nas especialidade médicas.
(Tdefu) (15) 3653-1151. nrnnl: 214
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Objetivando a resolução deste problema, buscou-se uma maior participação dos profissionais no processo de
planejamento, surgindo diversas propostas para mudanças. Oestimulo ao processo de trabalho, envolvendo os grupos

témioos,tevecomoobjetivosalcançrresultadosfavoráveis atravésdeumaatnaáointegradaeproativa.

3/0

Esta estratégia pennitiu aampliação da intenoarção entre as unidades no sentido de aproximar aequipe témica 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 Constituiéo Federal de 1988 revolucionou a questão da saúde, estendendo o direito à saúde a todas as
pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à saúde. Todo o atendimento prestado
diretamente pelo Municipio ou SUS, deve atender satisfatoriamente as necessidades de cada pessoa. Entendendo que a
continuidade dos serviços de saúde éde extrema importância para apopulação eos mesmos não podem ter sua prestação

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

Omunicípio não dispõe de Unidade Hospitalar, as demandas são encaminhadas aos hospitais dos municípios
conforme pactuação, porém todos acompanhados pelas Unidades de Referência em cada localidade do Municipio.
Diante do exposto é imprscindível a continuidade dos serviços que o Município está obrigado a
fornecer, pois são Programas Nacionais de saúde e prevê a saúde integral do individuo, porém o Município visualiza a
extrema necessidade em adquirir profissionais para atender nas especialidades, como: ç g g ediaa Ginecoista

g a j a r,i l l s t a Obstet g g g g ª ePsiuia com intuito de absorver essa demanda no municipio
que hoje está reprimida por falta de vagas epor hora são encaminhados para outros Municípios após marcação em Sistema
SUS, este por sua vez só disponibiliza vagas de acordo oom aPactuaáo Programada Integrada-PPI.
A Rede da assistência é composta além de profissionais médicos, também é fonnada por outros profissionais

especializados em diferentes áreas para manutenção de serviços primordiais aSaúde Humana, para tanto os profissionais
de sºtggpa, L e a g , aragem, B'm'ico E d u r Fisico Denb“ N "iista ocupam funções e suas
respectivas pasta de suma importância para um bom andamento da assistência como um todo.
OCredenciamento de pronssionais de Saúde viabilizará a populaçfo, acompanhamento, tratamento e atendimento

emergendal, mantendo aqualidade nos serviços de saúde pública, de acordo com a Lei nº 8080 de 19 de setembro de
1990, asaúde éum direito fundamental do ser humano, devendo oatado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercicio.

Odever do Estado de garantir asaúde consiste na formulado e execuafo de politicas econômicas e sociais que
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal eigualitário às ações eaos serviços para asua promoção, proteção erecuperado.

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

DOS OBJETIVOS

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

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

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

DA BASE LEGAL

Para odesenvolvimento de tal processo que assegure alegalidade valemo-nos Lei nº 8.666/93 que regulamenta o

também artigo 37 da C.F. instituindo nonnas para licitação econtratos da Administração Pública e, aLei Complementar nº
123/06 que estabelece as nonnas gerais relativas ao tratamento diferenciado a ser dispensado a microempresas de
pequeno porte nos âmbitos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal edos Municipios.
.
Respalda-se ainda na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, edemais normas do Sistema Unico de Saúde
eprincipios gerais da administração pública edemais legislações aplicáveis.
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DA Espeanaiçio TÉCNICA
6.s.1 -DA
DESCRICAO DO SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTTTATIVOS ELOCAISQ/l

DA PRESI"AÇÃO DOS SERVIÇOS EESFIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS):

PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF

N

ºÉ
ºªªªªªªººªªªº
A

40 (quarenta)

1 01 Mes horas _
““nas

S

&

Contratação de (01) Médico Clínico

ra

esta serv.

..

os A b | t

EZ Psgda ljmdadfªásig áªeªsggª: R$ 9.847,50 R$ 9.847,50 R$ 118.170,00
Geraldo Marela na Ilha de Boiba.
Contratação de (01) Médico Clínico

.

zM horas gªóªpsgãfªljnkffzfªsªbª ggªgz R$ 10.982,50 R$10.982,50 R$131.790,00
40 (quarenta)
semanais

.

.

-

. .

.-

.

do Sao Sebastiao Ilha de Trnhare.

wmuarenm Contratado
de (01) Médico Clínico
para prestar serviços Ambulatoriais

3 01 Mes ãletfnrªãªis

no PSF da Unidade Básica de Saúde R$ 9.017,50 R$ 9.847,50 R$ 118.170,00

d o Galeão

Contratação de (01) Médico Clínico

40(quarenta)

.

01 Mês horas

..

gffisgããtªánãzffágªªªelªggªg: R$ 9.847,50 859.847,50 R$ 118.170,00

semanais

do Zimbo

Contratação de (01) Médico Clinico

E01Mes isrgr sãnais noPSFda Unidade Básica deSaúde R$9.847,50 R$9.847,50 R$118.170,00
.

40(quarenta)

.
. .
para prestar serviços
Ambulatoriais
da Gamboa

oooirróLoGo PSF e ps

n

oescucmnm

40 (quarenta)

1

horas .

semanais

2 01 Mês
3 01 Mês

m

w

.
. .
para prestar serviços
Ambulatonars

no PSF são sebastião na Ilha de R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 45.600,00
Tinharé

40 (quarenta) Contramão de (01) Odontólogo

horas

para prestar serviços Ambulatoriais R$ 3.800,00

semanais

no PSF do Galeão

20 (vinte)

Contratação de (01) Odontólogo

semanais

no Posto de Saúde de Garauá

horas

para prestar serviços Ambulatoriais R$ 2.000,00

horas

para prestar serviços Ambulatoriais R$ 3.800,00

Í A semanais H _no PSFdo Zimbo na Ilha de “Frnharén

__

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

40 (quarenta) Contratação de (01) Odontólogo

4

_!

Contratação de (01) Odontólogo

R$ 24.000,00

R$ 3.800,00

R$ 45.600,00

.

ENFERMEIRO PSF

I

I ºªªºªºªººªªªºI
01 Mês
.

horas

para prestar serviços Ambulatoriais R$ 3.200,00

semanais

no PSF do Galeão na Ilha de Tinharé.

40 (quarenta)

2 01 Mes horas _
semanais

40(quarenta)

3 01 Mês iSuZÉªsnBiS
"

"Loki-nw

40 (quarenta) Contratação de (01) um Enfermeiro

R$3.200,00

R$ 38.400,00

Contratação de (01) um Enfermeiro
.
. .
para prestar serviços
Ambulatoriais

no PS do Gampuá na "na de R$ 3.200,00

R$ 3.200,00

R$ 38.400,00-

“(maré
Contratação de (01) um Enfermeiro

Stª

.

Amb |

..

ggªpsfga Jnâãzãªásiª 3:33“; R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 56.400,00
Geraldo M a r ela na Ilha de B o i b a .

ªººªªªªªª) ºººªªªºªº
" atoriais í
01 Mes horas
" [esta “ªservi“”os"'Ambul
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
uwãªêâªlãªºªnfmafªfªºªãíu
CREDENPGJEFÃÇOÃÚÃGWZOZ]

R$ 38.400,00
_
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no PSFda Unidade Básica de Saúde

?

José Ribeiro Passos

Contratação de (01) um Enfermeiro

RM"ºªª _ ããªpsêfàa
40 (quarenta)

Sta

.

A

522.323: «s

«»

..

b

semanas

do Morro de São Paulo

4º

Contratação de (01) um Enfermeiro

as

no PSF da Unidade Basica de Saude
de São Sebastião.

01 Mês (quarenta)hor ºªª ºªªªª" Fªmººª. ªmºªªªªºªªª R$ 3.200,00
40 (quarenta)

7 01 Mês horas _

«s

R$ 3.200,00

R$ 38.400,00

R$3.Z00,00

R$ 33.400,00

Contratação de (01) um Enfenneiro
.

. .

ggrªpsgãâªªánãªªfásfgâªgªgfjg R$ 3.200,00
ENFERMEIRO E MÉDICO COORDENADOR

vaio-=o

DESCRIÇÃO ou:-ro

"ººª

VALOR ANUAL

uuniuuo

Contratação de (01) um Enfermeiro

1 01 Mês

40 (quarenta) para prestar serviços de coordenação

horas

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

semanais

Unidade Satélites de Caim da Ilha

R$ 5.308,00

R$63.696,00

R$ 5.875,00

R$ 70.500,00

de Tinharé.

Contratação de (01) um Médico para

01 Mês

10 (dez)

prestar serviços de coordenação nas

semanais

Unidade Satélites de Caim

horas

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

PROFISSIONAIS DE APOIO AS UNIDADES DE SAÚDE

n

m
20 (vinte)

Contratação de (03) Educador fisico

semanais

Tinharé

40 (quarenta)

Contramão de (01) Nutricionista
..

01 Mês horas

m

sffigagzªªggwªsgfjeªãgªªgãg "j: R$ 1.700,00 R$ 5.100,00 R$ 61.200,00

z 01 Mês horas

flflçâagãººãâªvºgªâje ªmªªgã; "j: R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 38.400,00

PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL —CAPS

I

N

1

O
ºªªºªºªº ºªªªTº
Contratação

semanais

(“APS.

40 (quarenta)

ººªªªtªªªº ªª (QI.) E"fª"“ª"ª ºªª R$ 3.200,00
desenvolver as atividades no CAPS.

horas

de

(01)

%

10 (dez)

Médico

Psiquiatra para prestar serviço no R$ 6.443,00

2 01 Mês horas
Semanais

-

R$ 6.443,00

R$ 77.316,00

R$ 3.200,00

R$ 38.400,00

.

-

PROFISSIONAIS ATENDIMENTO AS URGENCIAS EEMERGÉNCIAS
PLANTONISÍAS MÉDICOS I ENERM EIROS/FISIOTE RAPEUTAS

a no "oww
vento

|

o

ºªsªmçªººªªªº

V.

“EE” oDA MENSAL TOTAL
“ m ” unmim

Horas de lantão am atendimento médico
]

VALOR

VALOR

HORA

- 8039 a 59.810 xe [ a g - —

0,|x_-cev:g5.420000
ªânarecrulsnoexigiram?-_|
“'"” -.*.:a'.:a:..-......
Facim uaezs

(<_, .

í.
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f”
ambulatorial nas_ urgências e emergências

71772132

(regime de plantao) para prestar serviço na

Unidades de Saúde Salustio Palma da Ilha de
Tinharé.

Horas deplantão para atendimento médico

mMês oiPWmº
Hoiyv ambulamnal
nas_ urgencias
e emergencias
(regime de plantao)
para prestar
serviço na

744

Rs
R$ 8039 R$ Sºªlºªó 717.721,92

744

R$ 80,39

744

R$ 80,39 R$ 59.810,16 R$
717 721 92

Unidades de Saúde da Gamboa.

Horas de plantão para atendimento médico

3

olham
nas_ urgênci
s eemergênci
as
MN,-Ão ambul
(regimeatorideal plantao)
para aprestar
serviço na
Unidades de Saúde do Morro de São Paulo da

R$ 59.810,16 R$
717 72192
'

'

Ilha de “Fnharé.

Horas de plantão para atendimento médico

01 M_es uma”,
nas_ urgênci
s eemergênci
as
MM,-(o ambul
(regimeatorideal plantao)
para aprestar
serviço na
Unidades de Saúde de Boipeba da Ilha de

_

'

'

Tinharé.

Horas de planão para atendimento médico

01 M_es omºw
nas_ urgênci
s eemergênci
as
mmm ambul
(regimeatorideal plantao)
paia aprestar
serviço na

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

Unidades de Saúde (Unidade Referencia Covid

'

'

19 .

Horas de plantão para atendimento de

_ omo", Enfermagem ambulatorial nas urgêndas e
01 Mes ““do emergencias (regime de plantao) para prestar 432
serviço na Unidades de Saúde de Morro de

R$
R$19,70 R$ 8.510,40 10212480
' '

São Paulo da Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para atendimento de

"OW emergencias
Enfemiagem (regime
ambulatorial
nas urgências
7 01 Mes_ m
“MÃO
de plantao)
para prestare

R$ 19,70

serviço na Unidades de Saúde da Gamboa da

R$ 8.510,40 R$
102 124 80
'

'

Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para atendimento de

m
Enfennagem ambulatorial nas urgências e
“ “ emergências
(regime de plantão) para prestar 288
serviço na Unidades de Saúde do Salustio

R$ 19,70 R$ 5.673,60 R$ 68.083,20

Palma da Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para atendimento de

"mw Enfemiagem
ambulatorial
nas urgências
21 Mes_ MN,-Ão
emergenaas (regime
de plantao)
para prestare 144
serviço na Unidades de Saúde do Boipeba da

R$ 19,70 R$ 2.836,80 R$ 34.041,60

Ilha de Tinharé.

Horas de plantão para contratação de

10

l

Educador Físico para prestar serviços

º ” ambulatorial,
emergencia, feriados e [ou
datas comemorativas nas Unidades de Saúde

160

R$ 18,75 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00

d o Municí i o de Cairu.

Horas de plantão para contratação de

l-“isioterapeuta emergencia,
para Aprestar
11 01 Mes_ uma”,
mmao ambulatorial,
feriados serviços
e /ou

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

datas comemorativas nas Unidades de Saúde
do M u n i c í o de Cairu.

Horas de plantão para atendimento médico

12 mMês m
m” ambul
nas_ urgêri
s eemergênci
as
mmm
(regimeatoridealplantas)
paraoiaprestar
serviço nas

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

Unidades de Saúde do Municipio de Caim em
feriados e ou datas comemoralivas.

Horas de plantão para atendimento de

A mHow enfermagem nas urgências e emergências

13 01 Mes mmm (regime de plantao) para prestar serviço nas
Unidades de Saúde do Munidpio de Cairu em

__

_

480

R$ 19,70 R$9.456,00

_ feriados eou datas comemorativas.

(Telefax) (75) 3653-1151,
mui: 210 E-mall: lizànjdºntalvuwawtbv
cireomcunsrrro nº aos/mi
-

Pádua n o n e

R$
113 472 oo
'

'
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PROFISSIONAIS REABILITAÇÃO
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

E%
o Imam
20 (vinte)

01 Mês horas

2

......

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

semanais

São Paulo na Ilha deTrnharé.

20 (vinte)

Contratação de (2) Hsioterapeuta para prestar

semanais

Palma na sede do municí i o .

30 (trinta)

Contramão de (1) I-"rsioterapeuta para prestar

semanais
20 (vinte)

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

semanais

Marela na Ilha de -

20 (vinte)

Contrataáo de (2) Fisioterapeuta para prestar

horas

3

ºªªºªºªº ºªªffº

Contratação de (2) Hsioterapeuta para prestar

horas

01 Mês horas
horas

R$ 43.200,00

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

R$

serviço na Unidade Básica de Saúde Salústio

2200 00 R$ 2.200,00 R$ 26.400,00
'

'

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

R$

semanais

serviço na Unidade Básica de Saúde da Gamboa

na Ilha de Tinharé

180090

20 (vinte)
horas

Contratação de (1) Fisioterapeuta para prestar
serviço na Unidade Básica de Saúde de São

R$
1800 0º R$1.800,00 R$ 21.600,00

20 (vinte)

Contratação de (1) Fisioterapeuta para prestar

semanais

Ilha de Tinharé

1800 ãã R$1.800,00 R$ 21.600,00

semanais

7 01 Mês horas

Sebaâo na Ilha de Tinharé

'

serviço na Unidade Básica de Saúde do Galeão na

'

R$ 3.600,00 R$ 43.200 00

,

'

'

PROFISSIONAIS ATENÇÃO ESPECIALIZADA
FARMACEUTICO

PERÍOD
H

.
.

àºªªºªªºªººªªªº
30 (vinte)

C

20 (vinte)

contrata çao
-

201 Mes lsigr raªsnaís

.. d 01 F
de

(02)

v.
...m...
&

.“,

VALOR

St

. .
Fannaceutrcos

para

prestar serviços àSecretaria de Saúde de Caim R$ 1.700,00 R$ 3.200,00 R$ 38.400,00
PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
ENFERMEIRO] FISIOTERAPEUTA

E º &&!!!
.

ºªsºªºªº ºªmº

ª

40 (quarenm) contrata ção de (01) Enfermeiro
. para prestar

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

01 Mês horas

7.

MENSAL

ANUAL

R$ 290090 R$ 230090 R$ 3430030

Contramão de (1) Fisioterapeuta para prestar

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

R$ 1.700,00

R$ 20.400,00

DEFINIÇÃO DA EXECUÇÃO oo OBJETO

Para a execução dos serviços objetos deste tiermo de referência, serão considerados as seguinta
definições:

a.
Prestação de serviços especializados na área de Promoção da Saúde e prevenção de riscos e doenças e
reabilitação, permitindo um completo bem estar fisioo, psíquico esocial àpopulação de Cairu.
. ÍO

Qd?“
PTEIQ Maredral Demian), nª 03, Caim, Cairu —
BA -CEP: 453420000

(Telefax) (75) 3653-1151, amil: 214

E-mail: liggçgçêgmªglgz
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Os serviços devem ser executados por profissionais que possuam quali oação técnica compatível com 3%

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

c.

Descrição das ações a serem desenvolvidas por categoria profissional:

7.1. ATENDIMENTO às uncênczns s eusncéncus:
7.1.1 Médico dínioo Geral:

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

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

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

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

l- Supervisionar eavaliar as ações de enfennagem da equipe de saúde;
II- Realizar atendimento de enfennagem de urgências e emergências.

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

IV- Prestar cuidados de enfemiagem de maior complexidade técnica apacientes graves ecom risco de vida, que
exijam conhecimentos científicos adequados ecapacidade de tomar decisões imediatas;
V- Realizar partos sem distócia;

VI- Participar nos programas de treinamento eaprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente
nos programas de educação continuada;

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

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

IX- Obedecer aLei do Exercício Profissional eoCódigo de Ética de Enfermagem;

X- Conhecer equipamentos e realizar manobras de extraâo manual de vitimas. XI- Realizar atividades clínicas
pertinents a sua responsabilidade pronssional.
7.2. CIÍNICA ESPECIALIZADA:
7.2.1 Fisioterapeuta:

I- Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de
deficiências edas necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às BF;

II- Desenvolver açõa de promoção eproteção àsaúde em conjunto oom as ESF incluíndo aspectos físicos eda

comunicação, como consciência ecuidados com ocorpo, postura, saúde auditiva evorzl, hábitos orais, amamentação,
controle do ruído, com vistas ao autoculdado;

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

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

VI- Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes, como escolas, aeches, oaaorais, entre
outros;

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

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
dehciência;
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XI- Orientar e infomiar as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades

de vida diária, recursos etecnologias de atenção para odesempenho funcional frente às caracteristicas específicas de
indivíduo;

XIII- Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade - RBC que pressuponham valorização do potencial
da comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação einclusão;

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

X- Acompanhar ouso de equipamentos auxiliares eencaminhamentos quando necessário;
XI- Realizar encaminhamento eacompanhamento das indicações econcessões de órteses, próteses eatendimentos
especincos realizados por outro nivel de atenção àsaúde;

XII- Realizar ações que facilitem ainclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas com dehciência.
XIII- Desenvolver ações individuais ecoletivas relativas às Práticas Integrativas eComplementares;
XIV- Veicular informações que visem à prevenáo, à minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado;

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

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

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

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

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

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

facilitadores/monitores no processo de divulgação e educação em saúde referente às Práticas Integrativas e
Complementares;

XXI- Promover ações ligadas às Práticas Integrativas eComplementares junto aos demais equipamentos públicos
presentes no território —escolas, creches etc;

XXII- Realizar atividades clinicas peronentes a sua responsabilidade prohssional.
XXIII- Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto àcomunidade;

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

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

XXVI- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição esaúde juntamente com
as BF, sob aforma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso edemais metodologias da
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;

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

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

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

)0<X- Capacitar os prohssionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como
facilitadores/monitora no desenvolvimento de Atividades Físicas]Práticas Corporais;

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

)O<XIII- Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF eapopulação, visando ao melhor

uso dos espaços públicos existentes'—eameamplNucciiação
das áreas disponiveis para as práticas corporais;
-al Deodoro, nº o:, Centro, Gairu -ai-cep: «suo-ooo
(Tdehx) (75) 3653-151, funil: ZH
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X)0(IV— Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Fiskz/Pratzloas Corporais esua importância

para asaúde da população.

i?

7.2.2 Odonbnlógo:

l. Realizar exame clinico com aiinalidade de conhecer arealidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade.
II. Realizar os procedimentos clínicos.

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

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

VII. Prescrever medimmentos eoutras orientações na confomiidade dos diagnósticos efetuados.

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

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

X. Coordenar ações coletivas voltadas para àpromoâo eprevenção em saúde bual. XI. Programar esupervisionar
o fornecimento de insumos para as ações coletivas.

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

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

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

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

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

da dependência euso abusivo de substâncias psicoativas. Realizar atividades lnterdisciplinares. Ter conhecimento sobre a
Reforma Psiquiátrica Brasileira. II - Realizar consultas clinicas;

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

IV- Evitar praticas que levem aos procedimentos psiquiátricos emedicamentos àpsiquiatrização eàmedicalização
de situações individuais e sociais, comuns à vlda cotidiana;

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

VI- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade profissional
7.3. Atendimento de Urgência e Emergência
7.3.1 Enfermeiro e Médico/Coordenador
1 —Coordena Equipe

I I - Organiza Eventos, Capacitações, Palestras...
I I I - capacita Equipe

IV - Monitora relatórios diários realizados por condutores etécnicos de enfermagem

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

VII —Responsável em fiscalizar checklist produzido pelos condutores epriorizar amanutenção da Unidade móvel
7.4. EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF:

7.4.1 Médico:

.a

Onça Marechal Deodoro, nº 03, Calvo. Dim -BA -CEP: GSAN-DDD
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1- Realizar assistência integral (promoção e proteéo da saúde, prevendo de agravos, diagnóstico, tratamento,

reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos efamilias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância

adolescência, Idade adulta eterceira ldade;

%

ll - Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações etc);

III - Realizar advidades de demanda espontânea e programada em clínica média, pediatria, ginecobstetrícia,

cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirurgias eprocedimentos para lins de diagnósticos;
N - Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de
referência econtrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário,
proposto pela referência;

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

VI - Contribuir e participar das atividades de Educação Pennanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e
THD; e

VII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para oadequado funcionamento da USF.
1.4.2 Enfermeiro:

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

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

lI - Conforme protocolos ou outras nonnativas témicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e
presaever medicações; III - Planejar, gerenciar, coordenar eavaliar as ações desenvolvidas pelos A6;
lV - Supervisionar, coordenar erealizar atividades de educacão permanente dos ACS eda equipe de enfermagem;
V—
Contribuir eparticipar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfemragem, ACD eTHD; e
Vl - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para oadequado fundonamento da USF.
7.4.3 Odontólogo:

l - Realizar diagnóstico com afinalidade de obter operú! epidemiológico para oplanejamento eaprogramação em
saúde bucal;

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

lll - Realizar a atenção integral em saúde buzz! (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,

diagnóstico, tratamento, reabilitação emanutenção da saúde) individual ecoletiva atodas as famílias, aindivíduos ea
grupos especíioos, de acordo com planejamento local, com resolubllidade;
IV - Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua
responsabilização pelo acompanhamento do usuário eo segmento do tratamento;

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

VI - Acompanhar, apoiar edesenvolver atividades referentes àsaúde bum! com os demais membros da Equipe de
Saúde da Família, buscando aproximar eintegrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

VII -Contribuir eparticipar das atividades de Eduação Permanente do THD, ASB eESF; VIII - Realizar supervisão

técnkz do THD eASB; eIX - Participar do gerenciamento dos insumos necaários para oadequado funcionamento da USF.
7.4.4 Fannacêutioo:

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

II- Auxiliar os gestores eaequipe de saúde no planejamento das ações eserviços de Assistência Famvacêutica na
Atenção Básica/Saúde da Família, assegurando aintegralidade eaintersetorialidade das ações de saúde;
III- Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos prohssionais da Atenção
Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem aprescrição, adispensado eouso;
.
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IV- Assegurar adispensação adequada dos medicamentos eviabilizar aimplementação da Atenção Fannacêutica

na AtençãoV- Selecionar,
Básica/Saúdeprogramar,
da Famniadistribuir
; edispensar medicamentos einsumos, oom garantia da qualidade dos produ q
e serviços;

VI- Receber, annazenar edistribuir adequadamente os medicamentos na Atenâo Básim/ Saúde da Familia;
VII- Acompanhar e avaliar a utilizaáo de medicamentos e insumos, indusive os mediizmentos fitoterápicos,
homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos eda melhoria da qualidade de vlda da população;
VIII- subsidiar ogestor, os profissionais de saúde e as ESF com informações relacionadas à morbimortalidade
associados aos medicamentos;

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

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

X- Intervir diretamente com os usuários nos casos espediioos necessários, em confonnldade oom a equipe de

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

)(I- Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica/Saúde da
Familia envolvidos em atividades de Atenaío/Assistência Fannacêutica; e

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

7.5. Vigilância Epldemiológl:
7.5.1 Médico Veterinário:

l- Exercer apratica da clínica em todas as suas modalidades;
II—A assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;

III- Efetuar o planejamento ea execução da defesa sanitária animal;

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

V- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade profissional
7.6. APOIO AS UNIDADES oe SAÚDE:
7.6.1 Assistente Social:

I- Identihcar, articular edisponibilizar uma rede de proteção social;

II- Prestar orientado social eencaminhamentos aindivíduos, grupos epopulação. Orientar grupos, indivíduos e
diferentes segmentos sodals no sentido de identificar recursos ede fazer uso dos mesmos no entendimento edefesa de
seus direitos. Promover ações de reintegração social que minimizem aexclusão social. Realizar orientação familiar. Realizar
visitas domiciliares. Realizar atividades lnterdisciplinares. Ter conhecimentos sobre LO/S, ECA, Btatuto do Idoso, Direitos
dos Usuários e Controle Social do SUS.

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

-

I- Desenvolver atividades isicas epráticas mrporais junto á comunidade;

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

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

IV- Proporcionar Educação Permanente em Atividade Fisica/Práticas Corporais, nutrição esaúde juntamente corn as
ESF, sob afonna de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso edemais metodologias da
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;
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V- Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades leais em saúde que incluam os

diversos VI-setoContribuir
res da admiparanistaampliacjo
ração pública;eavalorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de€
inclusão social e combate à violência;

VII- Identificar pnohssionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em
práticas corporais, em conjunto com as SF;

VIII- (“apadtar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como
facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades Físias/Práticas Corporais;

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

XI- Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF eapopulação, visando ao melhor uso
dos espaços públicos existents eaampliação das áreas disponiveis para as práticas corporais; e
XII- Remover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Fisica/Praticas Corporais e sua importância
para a saúde da população.
7.6.3 Nutricionista

l - Realizar odiagnóstico da situaáo alimentar enutricional da populaão com aidentifirzóo de áreas geográficas
e segmentos de maior risoo aos agravos nutricionais, grupos em situação de insegurança alimentar e nutricional com base
no sistema de vigilância alimentar e nutricional e em inquéritos locais e outras fontes de informação pertinentes,
considerando a intersetorialldade e a multicausalidade da situação alimentar e 31 O Papel do Nutricionista na Atenção

Primária à Saúde nutricional. Essas infomações subsidiam decisões para as ações de nutrição e promoção de prátims
alimentares saudáveis, que respeitem a diversidade étnica, racial ecultural da população.

II - Apartir da identificado de situações de risco, favorecer ainclusão social por meio da ampliação do acesso à
infonnação sobre programas sociais e direitos relacionados à alimentação e ao estabelecimento de parcerias locais
lnterinstitucionais e comunitárias, incentivando a inserção das familias e indivíduos nos programas e nos equipamentos
sociais disponíveis e a busca de redes de apoio.

III - Auxiliar na identificaóo de caracteristicas domiciliares e familiares que orientem a detecção precoce de
dificuldades que possam afetar oestado nutritional easegurança alimentar enutricional da família;
IV - Avaliar, em conjunto com as Equipes Saúde da Familia e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a

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

V—Desenvolver ações de distintas naturezas para apromoção de praticas alimentares saudáveis em todas as fases
do curso da vida eem respostas às principais demandas assistenciais quanto aos transtornos eaos distúrbios alimentares,
estabelecendo estratégias conjuntas com diferentes setores eatuando nos espaços sociais da comunidade.
VI - Socializer oconhecimento sobre os alimentos eoprocesso de alimentação, bem como desenvolver estratégias

de resgate de hábitos e praticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos saudáveis. Para além do
nirtriente, da doença, da dieta, da restrição, da refiexão sobre aalimentação cotidiana da população, essa estratégia deve
incorporar os saberes sobre acomida, aculinária, acultura, oprazer, asaúde eaqualidade do alimento, tanto do ponto de
vista sanitário quanto nutricional. 33 OPapel do Nutricionista na Atenção Primária àSaúde

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

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

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

programas de controle eprevenção dos distúrbios nutricionais como carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade,
Doençs Crônicas Não Transmissíveis e desnutrição;

IX —Elaborar planos terapêuticos, por meio de discussões periódicas que pennitam a apropriaéo coletiva pela

equipe de saúde, realizando ações mulliprolissionais einterdisclpllnares, desenvolvendo aresponsabilidade compartilhada.

X-Desenvolver ações de distintas naturezas para apromáo de práticas alimentares saudáveis em todas as fases
do curso da vida e em respostas às principais demandas assistenciais quanto 340 Papel do Nutricionista na AtençTo

Primária àSaúde aos transtomos eaos distúrbios alimentares, estabelecendo estratégias conjuntas com diferentes setores e

atuando nos espaços sociais da comunidade.
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de resgate de hábitos e práticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos saudáveis. Para além do
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nutriente,
da doença, da dieta, da restriáo, da reflexão sobre aalimentação cotidiana da população, essa estratégia deve
incorporar os saberes sobre acomida, aculinária, acultura, oprazer, asaúde eaqualidade do alimento, tanto do ponto de
vista sanitário quanto nutricional.

XII - Elaborar, em conjunto com a equipe de saúde, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças
relacionadas àalimentação eànutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando areferência eacontrareferência.

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

I- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional;

II- Discutir com as ESF os casos identihcados que necessitam de ampliação da clinica em relação a questões
subjetivas;

III- Criar, em conjunto corn as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados àviolência eao abuso de álcool,
tabaco e outras drogas, visando á redução de danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior
vulnembilidade;

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

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

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

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

VII- Ampliar ovinculo com as familias, tomando-as como parceiras no tratamento ebusrzndo constituir redes de
apoio e integração.
7.7.2 Médico e m Saúde Mental

I --Realizar assistênda integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,

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

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

da dependênda euso abusivo de substâncias psicoativas. Realizar atividades interdiscíplinares. Ter conhecimento sobre a
Refomra Psiquiátrica Brasileira. II -Realizar consultas clinic-is eprocedimentos na Unidade Básica de Saúde;
III- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média ealta complexidade, respeitando fluxos de
referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do
usuário, proposto pela referência;

IV- Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos emedicamentos àpsiquiatrizarâo eàmedicalização
de situações individuais esociais, comuns àvida cotidiana;

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

VI- Realizar atividades clínicas pertinentes asua responsabilidade prohssional
7.7.3 Enfermeiro:

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

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

II -Conforme protocolos ou armas normativas téalicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da proõssão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e
prescrever medicações; Ill -Planejar, gerenciar, coordenar eavaliar as ações desenvolvidas pelos AG;
IV —
Supervisionar, coordenar erealizar atividades de educação permanente dos AG eda equipe de enfermagem;
V-Contribuir eparticipar das atividades de Educação Pennanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD eTHD; e

.

VI -Participar do gerenciamento dos insumos necessários para oadequado funcionamento da USF.
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7.7.4 Assistenue Social:
i- Identilimr, articular e disponibilizar uma rede de proteção social;

II- Prestar orientaâo social e encaminhamentos a individuos, grupos e população. Orientar grupos, indivíduos e
diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no entendimento e defesa de
seus direitos. Promover ações de reintegração social que minimizem aexclusão social. Realizar orientação familiar. Realizar
visitas domiciliares. Realizar atividades lnterdisciplinares. Ter conhecimentos sobre LOAS, ECA, Estatuto do Idoso, Direitos
dos Usuários e Controle Soda! do SUS.

IH- Atender as famílias de forma integral, estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias, como
espaços de desenvolvimento individual egrupal, sua dinâmica e crises potenciais;
lV- Coordenar edesenvolver ações no âmbito do Tratamento Fora do Domicilio TFD municipal

s.

conoxções DE PRESTAÇÃO oo SERVIÇO

OBRIGAÇÓES n o c n a o z n a n o o

,

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

Municipais de Saúde eAssistência Social oferecendo os serviços de saúde eAssistência Social, sendo vedada aremuneração
pelo atendimento ao paciente por qualquer outra fonte de pagamento que não oSUS.
—. Acolher os usuários de acordo com os principios da Humanização do SUS.

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

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

a Manter conoole de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos pertinentes;

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

—. Permitir que seus dados proãssionais (pessoa fisica ou jurídica) estejam devidamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, assim como oda Assistência Social permitindo,
inclusive, alterações nos casos de excesso de carga horária em outros locais;

—. Preencher os formulários apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde e de Assistência Social com as

informações completas acerca dos serviços prestados eprocedimentos realizados para hns de faturamento eestatísticas;
—Realizar todos os atendimentos possíveis de sua área, não sendo permitida a limitação do atendimento por
qualquer cláusula contratual ou outra alegào;

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

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

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

9.

DO PAGAMENTO

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

m.

vmêncu n o c o m u m

OTenno de Contrato terá por vigência o prazo de (um) ano. Devendo ter seu início a partir da data de sua

,

assinatura nas condições etermos estabelecidos no art. 57, parágrafo 4da Lei nº 81366/93.
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 dosPrsen/i
prestados.
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12.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

É

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

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

—. Promover o acompanhamento e a iiscalização 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;

—. Aplicarà contratada as penalidades cabíveis na fonna da Lei.
13.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

_ Cumprir carga horária prevista em contrato

_ Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde
_ Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos

_ Desenvolver Projetos e atuar no mesmo quando necessário
_ Atender de forma organizada e Humanizada

14.

DAS SANÇÓES

14.1. os prestadores de serviços estarão sujeitos às penalidades previstas nos artigos 86 e87 da Lei 8566/93, bem
como às previstas nas demais legislações aplicáveis, oomo Portarias e resoluções expedidas pelo Ministério da Saúde ou
Ministério do Desenvolvimento Social e Manuais espedlioos e aplicáveis 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 exercício da profissão serão analisados pelo fiscal do contrato que deverá
encaminhar ao gestor do contato os pedidos para adoção das medidas cabíveis;

14.3. Na hipótese de apenamento com multa, o valor da mesma será descontado automaticamente dos
pagamentos que lhe forem devidos pelo Contratados.

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

CONDICOES GERAIS DO CREDENCIAMENTO

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

a) Comprovante de inscrióo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Alvará de vigllânda sanitária;

c) No caso de sodedade 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, eaatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado de todas as alterações, se houver, bem oomo documentos de eleição de seus administradores;

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

f) Comprovante de regularidade referente ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FC-TFS);
g) Certidão Negativa de Débitos expedida pela Seaetarla da Receita Federal do Brasil, a lim de comprovar a
regularidade da empresa em relação às contribuições previdenciárias e às contribuições 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), alim de comprovar aregularidade da empresa em relação aos tributos
federais administrados pela RFB e à Divida Ativa da União administrada pela PGFN;

j) Documentos que comprovem aizpadtação prohssional de todos os prohssionais envolvidos com arealização dos
serviços aque se refere ocredenciamento, conforme listagem exigida para pessoas Hsicas.

_________
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A empresa contratada deverá apresentar documentos de comprovação do registo dos profissionais n s
respectivk)os consel
hos quando da solicitação da preaação dos referidos serviços.
(à

l) Garantir maior eficiência e qualidade na assistência àsaúde da populaóo por parte das unidades de saúde da
família, assim como sua gestão;

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

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

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

q) Aumentar a produtividade;

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

RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO

GESTÃO oo CONTRATO

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Jeanine Fonseca

Adriana Assunção

Função: Secretária de Saúde.

Função: Recursos Humanos.

E-mail: SAUDECAIRU©HOTMAILCOM

E-mail: SAUDECAIRU©HOTMAILCOM

Tel-.: (75) 3653-2027

Tel-.: (75) 3653-2027

i

(Telefax) (15) ass:-zum, rumar: 114

e-ma-l:
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ANEXO II -(Preferencialmente em Papel Trmbrado da Proponente)

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACHTAÇÃO DAS coNoIçõEs oo PRESENTE EDITAL com As "DECLARAÇÓES

©

UNIHCADAS” »CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

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

ENDEREÇO:
CIDADE:

TEUEFONE:

FAX:

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIAIJSIAS, PLANTONISTAS EASSISTÉNCIA ESPECIALIZADA, NO ÃMBITO

DA ATENÇÃO PRIMARIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
DE SAÚDE oo ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, EsrADo DA BAHIA.

DECIARAÇÃO: Tendo em vista odisposto no Edital de Licitação Nº 040/202l —CREDENCIAMENTO Nº 006/2021,

instaurado pela Prefeitura Municipal de (LAIRU/BA, vem perante V. Exa. apresentar os anexos documentos erequerer
o seu CREDENCIAMENTO para nns de prestado de serviços de médicos espedallstas, plantonistas e
asskbência spedalizada, no âmbito da atenção primária e urgência e emergência 24horas , para
atender as neeaidades das unidades de saúde do arquipélago de tinharé, município de Cairu, Estado
da Bahia, na área lndida aabaixo, aceitando os preços oferecidos pela Adminlstação:

INSERIR QUAL SERVIQ DESCRIT0ND ITEM 6.1 DD ANBU I (TERMO DE REFERÉNGÁ), ONDE TRAZ A

DESCRIÇÃO oo SERVIÇO (UNIDADES DE SERVIÇO, CARGA HORÁRIA, QUANTITATIVOS ELOCAIS DA PREHAÇÃO
DOS SERVIÇOS EESTIMATIVA DE VALORES ASEREM PAGOS) HÁ INTERESSE EM CREDENCIAR-SE

OAS: Não será obrigatória oaedendamenm em todos os serviços disponiveis no presente edital.

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

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

Aoeita integral eirretratavelmente os termos do Edital em epígrafe.

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

de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4358 de 05/09/2002, que cumpre as disposições do inciso
X>0GII do art. 7º da Constituição Federal eque não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre enão emprega menor de dezesseis anos.

Raalva: emprega menor, apartir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso ahrmativo, assinalar a ressalva acima.

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

f) india cºmº felrfªentªnte legal ªª Pfºnºnentª, O(a) Sr.(a) (
cuia arespectiva d w u m e m ç ã
)encºntrª- Se
junto aos documentos de habilitação, para praticar todos os atos necessários em nomeda instituição financeira, em
todas as etapas deste Credenciamento, epara oexercicio de direitos eassunção de obrigações decorrentes do
Contrato de Credenciamento.
g) Indico o e
—
m
a
ieOtelefonel ( )( : )
para contato eoonvoaçõesneoessárias, declarando estar dente de que aconvocação pam assinatura de contratos
se dará via e-mail indicado.

Local edata

> '

Assinatura do responsável pela Empresa (Carimbo da empresa)
(funfar) (75) 3653-2151. mui: 214

X

E-mai: Lçimaq-yçajguutuxgmm
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ANEXO III
TERMO DE CONTRATO Nº

/

à

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO

PRIVADO, DEVIDAMENTE NABILITADAS, PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS,
PLANTONISTAS EASSISTENCIA EsPEaAInAoA, NO Ansrro DA ATENÇÃO PRIMARIA EURGENCIA 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 SI O MUNICIPIO DE CAIRU BA EA EMPRESA
NA FORMA
ABAIXO:

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

14.235.907/000144, sito à Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor Hildédo Antônio Meireles Filho, brasileiro, <:asado, oom endereço residencial na Praça da

Bandeira, s/n, Cajazelra, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45420-000, portador da cédula de identidade nº
01.718.085-68, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas

sob nº 124.403.l05—49, confonne delegação de competência através do termo de posse, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa
situada à
Inscrita no CNPJ sob o nº.
inscrição estadual sob onº.
einscrição municipal sob on
neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Conuato Sodal, pelo(a) Sr(a).

portador(a) de documento de identidade nº.

emitido por

inscrito(a) no

Cadastro de Pessoas Fisicas sob o nº
credenciada no processo licitatório na modalidade
CREDENCIAMENTO Nº 006/2021, originário do Processo Administrativo nº 258/2021, datado de 28/06/2021, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem eacordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as
cláusulas econdições aseguir ajustadas:

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

especialistas, plantonistas e assláência especializada para atender as necessidades das Unidades de Saúde do
Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu —Bahia, de acordo com as especiiícações e valores estabelecidos neste
contrato.

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

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

PARAGRAFO SEGUNDO - DA REGENCIA LEGAL: Este contrato é regido pela Lel Federal nº 8666/93 e alterações

posteriores, 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, àqual as partes se sujeitam para resoluáo dos is.-isos
omissos ede qualquer divergência surgida durante aexecução do mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO —DA VINCULACAO DA LICITAÇÃO - Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº Ioot/loorx, datado de xx/xx/Iooor, fundamentado no art. 25,

caput, da Leí Federal nº 8566/93 esuas alteraçõs, originário do Processo Administrativo nº root/zoom, datado de
Ior/Ior/Iooor, que também passa afazer parte integrante deste instrumento oomo se aqui estivesse descrito, inclusive toda
equaisquer correspondências trocada entre as partes, nos tennos do Credenciamento nº 006/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA —PRAZO DE VIGENCIA - 0 prazo de vigênda do presente contrato será de 12 (doze) maes,

iniciandose na data desua assinatura podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos tennos do amgo 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 ECONDICOES DE PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, aCONTRATANTE

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

durante o período de vigênda deste tenno.

, to (Tddux)(75)36S3-2151.flml|1l14
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CNPJ Nº 14135907/000144

;

'

PARAGRAFO PRIMEIRO -Opagamento dos serviços será efetuado em ate' 10 (dez) dias após aemissão da Nota Fisoalí?

que deverá ser emitidaem favor do Fundo Munidpal de Saúde de Caim, conforme dados do preâmbulo deste termo e
deverá conter atestado de confon-nidade assinado pelo Secretario Munidpal de Saúde ou Técnico Responsável.

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

ocorra ofato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenâo dos valores no ato do pagamento.

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

'

indiretos requeridos para aerecução do objeto especifrdo na cláusula primeira deste instrumento, oonstltuindo-se na
únira 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, dequalquer natureza, na emissão da Fatura, odocumento será devolvido

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

CLAUSULAQUARTA —. DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
As despesas para opagamento deste contrato oorreâo àconta dos recursos orçamentários, constantes de dotações
consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
'

'

'

"

“"""""“sm” ª
— 10/10

10,20

.

. 0002/0014

PROGRAMA os TRABALHO

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA /

12.004] 2.050

3390390000

*

NATUREZA«ou oespesn

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

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

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

.

»

ib) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto confonne Programa de Saúde
..e) Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações eEventos

ld) Desenvolver Projetos eatuar no mesmo quando necessário

e) Atender de fonna organizada eHumanizada

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

g) arcar com todo equalquer dano ou prejuízo, de qualquer_ natureza, causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, por sua ailpa;

'

'

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

Fi) efetuar pontualmente opagamento de todas as taxas eimpostos que incidem ou venham aincidir sobre as
suas atividades e/ou. sobre 'a exearção do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais,

,previdenciárias etrabalhistas dos seus empregados;

'

tondições-de-habilitatâo equalihcaçãoexigidas paraa assinatura deste Contrato.

-

1)::*manter,“.durante toda aexecução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
Ir) 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 .est"abelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou do contrato dele
decorrente.

CLÁUSULA SEXTA - Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas, se este vier a
se justiâr, para resmbeleoer oequilíbrio econõmim-fmanoeiro do contrato, nos termos do art. 65,411, “d”, da Lei Federal
n º 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA -OBRIGAÇÓES oo CONTRATANTE

a) Ceder espaço fisico onde se encontram instalados equipamentos emobiliário especíõoos para realização dos
Í serviços contratados;

'

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

Praahlzzdmlbàtvmººlmwmfdru-BA-CEWCSAID-MO
(rad-x) (75) 3653451. mui: zu E-mall: l K l i ª € ª º
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c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal tim

d) Promover oacompanhamento eaGscalização dos serviços oom vistas ao seu perfeito cumprimento, sob mó
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à

credenciada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas correúvas
e) Aplicar àcontratada as penalidades cabíveis na fonna da Lel

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

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

quantitativos equalitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas ecomunicando àContratada as

ocorrêndas de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
i) Fiscalizar aexecução do contrato eatestar a Nota Fiscal;

j) Efetuar pagamento àContratada, de acordo com as condições de preço eprazo estabelecidas no contrato;
It) 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 a contar da referida
assinatura, confomie art. 61, 51º da Lei 8566/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS oprucnções RECÍPROCAS

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

52º Toda providência tornada 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
Hnanoeiras deste Contrato.

CLÁUSULA noun - DA FISCALIZAÇÃO - Aâsoalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante
através de pessoa designada oom poderes para:

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

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

54º Proceder ao acompanhamento da execução do conuato, na fonna do art. 67 da Lei Federal 8566/93, ficando
esclarecido que aação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá àContratada de total
responsabilidade na execução do contrato.

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

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

c) Ahscalização eoacompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui aresponsabilidade da
CONTRATADA, para escusa-Ia dos seus encargos.

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

e) Frm designado o(a) Servidor(a)
,gggna Secretaria de Saúde, deste Município
de Cairu, Estado da Bahía, como responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos
termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8566/93 esuas 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 oonceme àexecução do objeto contratado.

g) Aação ou omissão, total ou parcial, da hsmlização 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 aplicavel, garantida aprévia e
ampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.

5

b) Muita deaté 5% (cincoporcento) dovalordo serviço.
(Valdir) (75) 3653-2151, amil: I l l
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c) Suspensão temporária de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Pública, pelo _

prazode até 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

à

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaâo 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;

II -Vendendo, como verdadeira cru perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorado;
III —Entregando uma mercadoria por outra;

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

V-Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa àproposta ou aexecução do contrato; licará sujeito
apena de detenção de 6(seis) meses a2(dois) anos, emulta, conforme determina oArt. 96 da Lei 8566/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - Ainexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua
rescisão com as consequências contratuais eas previstas na Lei nº. 8666/93.

5 1º OCONTRATANTE poderá rescindir administrativamente opresente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII, XVI] e XVIII do art. 78 da Lei 8566/93

5 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I aXI eXIII do art. 78 da Lei 8666/93 não cabe ao contratado
direito a qualquer indenização.

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

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

b) ACONTRATADA infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;

c) ACONTRATADA requerer ou tiver sido declarada a falência, concordam, insolvência ou dissolução judicial ou
extrajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - oo 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 estarem assim justos econtratados, hrmam opresente contrato em 02 (duas) vias de igual teor eforma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
CAIRU-BA,

de

de 2021.

HILDÉCIO ANTÓNIO MEIRELES FILHO

MUNICÍPIO DE CAIRU-BAHIA

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

01Nome:

02Nome:

CPF nº:

CPF nº:

ie
iu
_!

(Tele!!!) (75) 3653-1151, ramal: 21!
.

E-mail: l g t a g o i
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO
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SUPERVISÃO DE COMPRAS. CONTRATOS ELICITAÇÓES

M
í

Ã

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
E D I T A L Nº 040/2021

CREDENCIAMENTO N' 006/2021

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

Praça Marechal Deodoro. 03 - Centro. CEP 45.420-(_)00. inscrita no CNPJ n“ l4.235.907.-ª000I-44,

através da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO —
CPL, designada pelo Decreto Municipal nº
502 dc 02 de março de 2021. nos termos da Lei Federal nº 81166/93. de 2l de junho dc I993 c suas

alterações; elegislação pertinente, toma público para conhecimento de quem possa interessar, aabertura

de Processo para o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado. devidamente

habilitadas, para prestação de serviços de médicos especialistas, plantonistas e assistência
especializada, no âmbito da atenção primaria eurgência eemergência 24horas . para atender as

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

« a

Bahia. confonne especificações constantes do Edital eseus anexos.
.

PRAZO ELOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

Início da entrega: OSIOTJZUZI
Data llnal de entrega: 3FIZ/2021.
Horário: Administrativo da Prefeitura Municipal de Cairu/BA aplicável àSecretaria da Administração.

Local de entrega dos documentos: Sala da Comissão Pemianente dc Liciiaçãot situada no Complexo
Administrativo Diogo Magalhães Brandão —Praça Marechal Deodoro. nº 03. Centro. nesta cidade de
Cairu —Bahia, CEP 4S.420—000

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Atender as condições do edital.

Oedital completo einfomações complementares poderão ser obtidas junto aSupervisão de (Íompras,
Contratos eLicitações. azraxªés do Setor de Licitações. nos dias úteis. no endereço acima descrito ou
diretamente

no

Diário

Oficial

do

Municipio

no

endereço:

httsgí-gygxixi .cairu.ha.cv.hLSiIcfDiarioOIiCiaI.

Caim —Bahia. 05 de julho de 202 l.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente CPL

Decreto nº 502. de 02 de março de 2031.

Praça Marechal Deodoro, 03 —
Centro —
CAIRU/BA. CIEP: 45420-000
Tel: (75) 3653—2I5I —H-mail: IICIlilCáItIIrTCilIFLLhª.WMM

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DT/UZEPJRESBIQFHPHZGOQ
Esta edição encontra—se no site oúcial deste ente.
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EDITAL Nº 040/2021 -CHAHAMENTD PUBUCO

1

CREDENGAMENTONª006]Nil
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

OBJETO: CREDENCIAMBUO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIRETO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA i

PRESMÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS BPEGAUSFAS, PIANTONISTAS EASSISTENCIA SPECIALIZADA, NO .
Ameno DA ATENÇÃO PRIMARIA EURGENCIA EEMERGENCIA 24HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAs
UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA amu.

,EMPREA

5

PESSOA PARA CONTATO:

ENDEREÇO:
CNPJ:

EMAIL:

ICI
DADE:
,TELEFONE:

FAX:ESTADO:

1

,i

!

A
Tomamosconhecimento, atravésdoacessoàpágina.'.ba.ov.br(Diário Onda!doMuiicipio deCaim), copia do i
linstrumento convoratúrio da licitação na modalidade de (REDENCIAMENTO Nº 006/2021 na forma acima identificada. |
i

I

,

Local: p

ide____ de____.

i

I

|
i

RAZÃO SOCIAL / CNPJ] NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] ASSINATURA

|senhora Llciurfta,

1
sandocmoentommicadoçíáredboofuturadeentretirada
re aCodomisedna!ão Pennanent
ação daeo ao MuniSetorcípResponsável
io eesa Empporresmeioa, solidocitamoso
' Vipreenchi
(modelo eacideLi
ma)citeenvi
e-mail
:Anão rernssa do recibo aime aDiretoria de Compras, Conlutas, Convênios elicitações da mmunicaúo de eventuais
i retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer infomações adicionais.
i

wxammuoemuu.mo3.c«ou.mu-m-m>,4s4zn-mo _

Udúu) (75) 5153-115], Inti: l l l

(«nan:

CREKNGAHENTOPFOW/mn
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EDITAL Nº 040/2011 - cNmAMENTo PúDuco
CREDENCIAMENTO Nª 0 0 6 ] 2021
I.

REGENCIA LEGAL:

caput do art. 25 da LEI FEDERAL Nº 8666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ESUAS ALTERAÇÓES, LEI FEDERAL 8.080,

DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, EDEMAIS NORMAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE EPRINCÍPIOS GERAIS DA

ADMINIsTRAçAo PUBLICA EDEMAIS LEGISLAÇOB APLICAVEIS
n.

-RGAOs INTERESSADOS:

i

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
m. MODALIDADE:

IV.

CREDENCIAMENTO Nº 006/2021

v.

PRocEso ADMINISTRATIVO Nº

'

2513/2112 I, DATADO DE 28/06/2021

CRrrEIuo DE JULGAMENTO:

|

POR ITEM (Os IPITERFSSADOS mosaic sz ozEDENOAIz APENAS PARA os rTENs DE SEU IrrrEREssE)

ª

VI. 081519: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, DBIIDAMENTE HABILrTADAs,
AMBITO DA ATENÇAO PRIMARIA _E URGENCIA EEMERGENCIA z4HoRAs , PARA ATENDER As NECESSIDADE DAS

IjARA PRESTAÇAO D_E SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, No
UNIDADES DE SAUDE Do ARQUIPÉLAGO DE TTNHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

VII.

LOCAL EDATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO Dos DOCUMENTOS RH./ATIVOS AHABILITAÇAO.

DATA DE INÍCIO DE ENTREGA: os DE JULHO DE 2021.

DATA FINAL DE ENTREGA: 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

HORÁRIO: ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU APIICAVEI. ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO;
LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA No coMPLaO
ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO - PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nª os, CENTRO. (SETOR DE [

ucITAçõEs).
ANÁLISE DA DocUMENTAçio: EM ATé CINCO DIAS ÚTHS APÓS oRECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.

!
,

VIII. DOTACAO ORÇAMENTARIA

|

DrvuLGAçAo
Dos cREDENcLADos: No DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAIRU/BA, ATÉ oQUINTO DIA ÚTIL >
SUBSEQUEMTE AO MB EM QUE HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE cAEDENcTADos.
UNIDADE

"ªgfgªºªfggºª

GESTORA

ELEMENTO DE oEsPEsA/

““uma

NATUREZA DA DEQESA

ªªººªº-ººººº

Ix. PRAZO DE EXECUCAO/VIGENCIA

x- PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

12(DOZE)Meses

NÃOsEAPLICA.

I

xI. LOCAL, HORARIO EMEIO DE COMUNICACAO PARA ECLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:

As
iyrouMAçoss EBCLARECIMENTOS Nccsªruos no PERFEITO cnNNEaMENTo Do namo nfsu IIc-radio
SERAO PREYADOS PELA coMIssio DE ucmçio, DIARIAMENTE, nAs osmoMIN As IzNooMTN EDAS uNnoMTN As
xsnooMIN, No ENDEREÇO AcrMA.

o EDITAL PODEM" SER coNsuLTADo GRATUITAMENTE No DIARIO oncuiL Do MuNrdPro PELO SITE

Aoonunrcnção sE DARÁ POR E-MAIL:

ou PELO TELEFONE (75) 3553-1151, RAMAL: zu.

TODAS AS nscrsórs E coMuNIaiçõPs qu: se nzEuEM NEcEssAIuAs, INcLusrvE o JULGAMENTO FINAL
cusmuróruo seu ANUNGADO eM sessão PÚILICA ou AnuvEs DE PUILIÇACÃO No Dwuo oncrAL DO

MUNICÍPIO DE uunu - IANIA qu: PODERÁ SER coNsuLTADo, TAMDEM, ATRAVÉS Do sn::
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO

Robson Vicente Silva dos Santos

Decreto Municíl nº SO 2021 de 02 Ma o de 2021

''"
( r u a n ) (75) 16534151, m u : n a

ÉTTIBII:

C I E K N G A K I T O Nª 00531021
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x u - DISPOSIÇÓES msunxrwzas

12.1. Aparticipação neste credenciamento implica sn concordância eaceitação de todas as condições estabelecidas
neste lnmumento Convoatório.

1.2.2.

Os intaessados poderão se credendar apenas para os itens de seu interesse.

12.3. Estaãp credenciados arealizar os serviços, as emprsas que aprsentarem corretamente adocumentação exigida,
concordando com os vaiors tixados pela Administração, conforme tabela do Município de Cairu/BA constante no Anexo I Termo de referência.
12.4.

XIII —DAS FASES DO PROCEDIMENTOS PARA OCRDENCIAMENTO

13.1 —
0 procedimento seletivo para credenciamento será composto pelas seguintes fases:
a) Divulgarão do aterramento;

u) Análise da documentação e habilitação;

c) Divulgação dos credenciados, através de Publicação no

oficial do Município de Cairu/BA

(

)

l3.2 -Acontratação danse-á por inexigibilidade de licitação, valendo-se da ligura do credendamento, fundamentado no
art. 25, caput, da Lel Federal n" 8566/1993.

xxv - CDNDIÇÓES os r a i m u n d o NA uaritçio
14.1.

Poderão participar data licitação,

14.14. os interssados cujo ramo de atividade seja compatível com oobjeto data licitação observadas, também, as

demais exigências deste instrumento;

1.4.1.2. pessoas jurídicas, legalmente mnstituídas, habilitadas, com idoneidade, regularidade juridico úscal, que não

tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público eque satisfaçam as

comições lixadas nae edital eseus anexos e, ainda,que aceitem as normas stabelecidas pelo Munidpio de CAIRU/BA.

14.2.

Não poderão participar dexa lidtaqão lntítuições:

141.1. proibidas de participar de Iidtaoãs eceebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

141.2. que tenham sido declaradas inidôneos pam contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Públia

de qualquer Poder ou sfera de Governo;

14.23. que mãverem irregulares quanto a tributos federais e munidpais, considerada a sede ou principal

estabelecimento da proponente;

141.4. que não atendam às condiçõs desta Edital eseus anexos;

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

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

1.4.2.7. que aiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudidal, falênda, insolvência ou liquidação; em caso

de recuperação judicial, deverão apresentar oplano de recuperação homologado pelo juizo, em vigor

14.23. que nos termos do art. Sº do Decreto nº 9.507, de 2018, haja administrador ou sócio com poder de direção,
familiar de:

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

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

b.1. Para os âns do dispono nae item, considera-se familiar ocônjuge, ocompanheiro ou oparente em linha reta

ou colataal, por consangulnidade ou annldade, até oterceira grau (Súmula WncuIantdSTF nª 13, an. 5º, inciso v,
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 eart. 2º, inciso lll, do Decreto n.º 7.203, de 04 dejunho de 2010);
XV - PROCEDIMENTO DO CREENCIAMENTO

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

XVI - DA t r a n s a n d onos PROPONENTES:

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

comissão de udlação:

a) Repiuentante legal da empresa, indicado em seu contrato social eportando documento de identidade en

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 procasn de cópia autenticada por artéria competaite ou por sevidor da PREFEITURA;

(Ydtax) (75) 1651-1151, ràll: nc
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16.11. Acarta de credenciamento, públkz ou partimlar, confelrá podes ao repraentante para atuar em fome da

proponente, com poderes para examinar, os documentos de habilitação impugna-ias, oferecer recursos eexercer todas
as prerrogativas previstas neste Edital ena Ld Federal 8366/93.

1.6.1.3. 0 representante ondalmente indicado, conforme ornodeio apresentado no ANB(O ll —Modelo de Carta de
Credenciamento, devera esaf obrigatoriamente rrwnido de com oe CHJULA os mermo»:
AUTENTICADA por cartorio compagnie ou por servidor da PREFHTURA, sob pena de não ser admitida a
sua a m a d o .

XVII - DA NABIUTAÇÃOIUZEDENCIAHENID

17.1.

Os documentos relativos aHabilitação poderão ser aprserrtaous em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras.

numeradas sequendaimerle e rubricada em original, cópia emendado, pur cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação onda!, em erwelupe lacrado, no qual posa ser identiõcado onome ou razão social da
empresa, modalidade, número emta da iteração, além da extorsão Hatilitação rxxsíorme modelo aseguir:
"ODEO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LIGTANTE PROPONENYE

.A

'—_"'—'

" N É E "" —
; ªª'__ª'ª—*f

, vneremnu MUNIOAI. os uniu/n -coriusslo PERMANENTE os nando -cova

_ENDEREÇO: COMPLEXO ADNINISIRATNO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO -PRAÇA MARECHAL

'

CREDENGAMENTO
Nº 006/2011 ..
___“
,____. __

l

iDEODORO,
N03,"momentos
CENTRO -CAIRU
-BAHIA.
_ENVELOPE A—
u m manrrnçlo"
_

. ___

_. _ , .

_ _ _

Ç
v

,.__._;

17.1. os interssados en aendaidaªse mstemosdo mesm: afkal deverão aprsentar Habilitação Jurídica
a) cópias autênticas de documento da H a m a d a do(s) socias);

b) certificado de omitido de Mlaoempreendedor Individual, quando muher;

c) Registro comensal, no asa de emprsa imividual;

d) Ano oorstiwtivo, statuto ou contrato em vigor, devidamente regiarado, en se tratando de socialads
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da elâáo de seus atuais
administradora, na qua! deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, aexecuáo de atividades da mesma
nalurua ou compativeis mm o objeto da licitação;

e) imundo do ato constitutivo no caso de sociedade dvri acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

f) Deacon de autorização, em se ualando de emprsa ou sociedade estrangeira em mndonarnento no país, e
ato de registro ou amorização para fundonammto expedido pelo órgão competente, quando aatividade assim o
exigir

17.3. ARegularidade Feel eTrabalhlsm será comprovada mediante aaprantaçjo dos seguintes documentos:
a) Prova de lnscnáo no Cadastro National de Pessoa Jwídia (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com aFazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
c) Prova de regularidade para com aFound; Estadual do dorniaiio ou sede do licitante.

d) Prova de regularidade para com aFazenda Fedora! (Divida Ativa da união, Receita Federal eR$),
mediante O oexpedida pela Seaetaría da Receita Faíeroi.
e) Prova de regularidade para com oFundo de Garanta por Tempo de Serviço (FGTS), mediante aaprsentaçâo do

'

("artilhado de Reguhridade do WGS/CRF. emitida pela Caixa Econômia Federal.

l) Prova de inexisténda de detritos ínadlmpiidos perante aJunia do Trabalho, mediante aapraentação de

Certidão Negativa de Delitos Trabalhistas (CNDT), aniiida pelo Tribunal Smerior cb Trabalho (TSF).
17.4, AQualmaão roam sera comprovada mediante aapresentação dos seguints documentos:

a) Comprovado de registo ou inscrição na entidade profissional competente de cada área profissional de interesse
da empfsa a ser credenciado:

b) Alvará medido pela vigilância sarvtária
17.5.

oecunções:

a) Declaração nrmada pelo reprsentante legal da proponente, conforme conga no rnoddo do ANEXO n
integrante do presente edital para currrprimeitn da exigência prevista na Lei Federal nª 9354/99, que acracenrou
os incisos Vao artigo 27 exvm ao artigo 78 da Lei Federal nº 8566/93, nos termos do Decreto Federal nº
4358/02.

a.1. Adeclaração deverà vir asãnado por un de seus sócios rsponsàveís pea Administração da empresa com
carimbo de identificação da supresa;

_
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b) Aproponente dr.-verá ausentar asoirdtação de aedsiciamento eaceitação dascondções do prsente edital,
conforme modelo Anexo V;

XVIII - DA ADBÃO A0 QEENCIAHENYO

1.8.1. Toma

irrrpiicito

que

os

Prºoufvents

ao

remonderem

ao CREDENCIAMENTO concordam

integralmente com os termos dete Edital e seis anexos.

13.2. As iidtantis deverão proceder verifncação minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando formalmente

(por grito) em mao eletrônico àComissão, os erros e/ou omlssõa porventura obsenados, que serão sclarecidos,
também por escrito, até 02 (dois) dias antes da data de abertura data licitação.

18.3. Anão mmunicação no prazo acima estabelecido, implimrá na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não
cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base un imperfeiçõs, incorreções, ovnissões ou
falhas.

X I X —IULGAMENTO

19.1. Os documentos relativos ahabilitação serão anafsados pela Comissão PSMBHGKE de licitações no prazo máximo
de até 5(cinm) dias úteis apos o recebimmto da documentação, conforme solicitação ae credenciamento apresentado

pelos intersados, que sentindo necessidade, poderá abrir diligência para visitar omabelecirrvento “in loco".
19.2.

Toda análise resultará em ata para rgiâro da referida análise.

19.3.

Será dacondderada adocumentação que contrarie os requisitos exprssos neste editai e em seus anexos ou em

desacordo com as formalidads prscritz.

19.4. Será inabilitada aempresa/licitar“ participante que não atender as exigências deste edtal.
19.5. Considerar-irá habilitada a pssoa jurídica que apresentar corretamente e em tempo hábil, toda a
documentação

19.6. Na identiãaáo de ausência de documentos, aCPL informará ao interesado apendência eo prazo para asua
regularização, ou se tratando de constata un sita de livre consulta a OL poderá realizar a inclusão das peças que
porventura a e j a m auseites.

19.7.

Ainablihação importa em perda do direko de credenciamento.

19.8. As dúvidas por ventura stngidas no decorrer da abatua do envelope (documentação), em sendo possivel, serão
dirínidas pela comissão Permanente de Licitação na própria reunião, com arspectiva consignação em ata, ou darão ensejo
à suspensão da reunião para análise pelos menbros da Comissão, que iixarão nova data para prosseguimento dos
trabalhos
19.9. A divulgação dos aecendiados se dará atrairá de wblicação no mário oficial do Município de Cairu/BA
( h z w w w g g g gbri!Dían'oOfic' ).

XX —DA PARTICIPAÇÃO DE MIQOEMPRESAS (NE), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e & "IGO
EMFREENDEOORES INDIVIDUAIS;

20.1. Nos termos dos arts. 42 e43 da Lei Complemennr nº 123/06, as MEI, ME e EPP deverão ausentar toda a

docummtação exigida no Edital, msmo que esta ausente alguma rstrição com relação aregularidade Gscal;

a) Havendo alguma restrição na mmorovaçâo da regularidade nscal etrabalhista, saá assegurado oprazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inidal corresponderá ao momento em que oproponente for declarado ovencedor do
certame, prorrogávds por igual período, a
da Administração Pupila, para areorientação da documentação,
pagamento ou parcelamento do danilo, eemissão de eventuais certldõa negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
b) A não reguiarimção da documenuçâo no pmzo prev/iso acima impliasrá na decadência do direito à
contratado, sen prejuízo das engines previstas rx: an. 81 da Leí 8566/93, sendo focalizado àAdministração
convocar os licitantes renanscentes, na orden de desmaio, para contratação, ou revogar alicitação.
xxx —nos necunsos emvusnnoões

21.1. Ainteressada tem oprezo de OS (cinco) dias úteis, para apresentar recurso, apartir da data da mMicação do
lndefaimento ou deferimento ao credenciamento;

21.2. Orecurso deverá ser ínrerpogo mediante petição dirigida ao Prsidente da Comissão Permanente de Ucitaáo por
meio eletrônico (

u a a o w 0 -

x x n - COMRATAÇÃO

224. Ammmação dar-sea por inexigibilidade de licitação, vaimdose da Figura do credenciarnemo, convocando as

empresas credenciadas para assinatura do Contrato Administrativa: de natação de Senriços, conforme Minuta de Contrato
(Anexo lll).

nmnueassnuammnªos,cam,nnu-oa-có_as.TfcTo"—
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12.2. Para assinatura do Contrato Administrativo de prmação de serviço. as empresas/iidtants terão oprazo de até 05

(cinco) dias mais após aconvocação, permitinoose aprorrogado por igual período, na forma do g1º, do art. 64. da Lei
nº. 8566/93 e suas atteraçõs;

22.3. Oprazo para mlnatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual pulado, desde oue solicitado por escrito,
durante seu transcurso emediante motivo iusifrcado eacata pela Administração.

2.2.4.1. Quando o fornecedor não rairar, não aceitar ou não devolver o instrumento equivalente no prazo

atobeleddo, sem justiõcar os motivos para aAdministração ou apresentar justificativa não aceita pela mesma, serão
aplicadas as penalidads cabíves

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

contratual.

22.5. Os morgados <b CREENGADO não terão nenhum VÍDGJIO empregatício oom oMunicípio de Cairu/BA, sendo de

exclusiva rsponsablídme daquele as drsptsas com remuneraáo dos mesnos, seguros de natureza trabalhista vigente e
ouaisoue outros erxzrgos que forem devidos, referentes aos serviços eempregados.
22.6. Oeventual inadimplanento pelo CREJENGADO quartzo aos encargos previstos no item amerior não transfere ao

Municipio de Cairu/BA arsponsabilidade pelo seu pagamento enem podaá onerar oobjeto do Instrumento Contratual.

22.7. Os oontntos decorrents do premente credenciamento terão prazo de vigência de 12 (doze) mses, apartir de sua

assinatura, podendo ser prorrogados por iguais esucessivos períodos, ate' olimite de 60 (sssenta) mess, nos termos do
art. 57, II, da Lei 8566/93.
XXIII - PENALIDADE

23.1. Odacumprimento total ou parcial das obrigações assumidas como (redondamente sujeitará oCredenciado, no que
couber, às sançõa previsas na legislaçâo aplicável, garantida aprevia eampla defesa. õcando estabeleodas as seguintes
penalidade:
a) Advertência por escrito.

b) Multa de até 5% (cinw por cento) do valor do sevim.

c) Suspensão tempoaárla de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração Públia, pelo
prazo de até 05 (dnco) anos;

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

23.2. Aquele que Impaiir, perturbar ou lraudar areanzoção de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sirjátio aurna
pata de detenção de 6(sãs) maes a2(dois) anos, emulta, mnfomle determina oArt. 93 da Lei 8666/93;
XXIV - DBOIEDENCIAMENTO:
24.1. ocorrerá o darederrjamento quando:

24.14. Por algum motivo auedendada deixar de atender as condições mabelecidas neste Edital e no contrato
adminimativo de prestarão de serviços;

244.2. Houver recusa injustificada da empresa/Homme credendada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

irmrumatto equivalente dentro do prazo estabelecido, atenuar os serviços requisitados, implicando en seu imediato

deaedenciamento e na imediata suspensão do direito de licitar oom a PREFEITURA de acordo com os prazos
previam em la';

24.13. AAdmlnistraçfo, assegurada no direto eno lrter$e da Administração Público, revogar ou anular oprsente

oracao de «redondamente, sem que caibam aos lidtantes quaisquer direitos areclamações ou indenizações;
244.4». Por qualquer motivo ocontrato entre acredendada eaAdministração for radndido.
XXV - FORMA DE PAGAMENTO

15.1. Ovalor estimado do credenciamento oorrsponderá aR$ 5.688.269,04 (cinco milhões, sésoentos eoitenta eoito mil,
duzentos easa-ita enove reais equatro centavos), para operíodo de vigência do contrato, oqual deverá ser dividido,

proporcionalmente, pao núnero de emprsas credenciadas, em conformidade mm acapacidade operacional para

atendimento SUS apresentada pelas mamas econforme dennido no Anexo i, este edital.

25.2. opagamento aos contratados, pela nrstação do serviço, será efetuado pda Prefeitura Municipalde Cairu, através do
Fundo Municipal de Saúde de Cairu.

15.3. Opagamento ao dono-amoo somente será efetuado após aaprselttaoão do documento comprobatório dos serviços e
atestada pela Seaetaria Municipal de Saúde de Cairu asua efetiva execução, sendo realizado mediante depósito em conta
bancária.

25.4. APrefeitura pagará, mensalmente, oo contratado, ovalor global de coda serviço prestado, conforme aabeiecido no
revtsão dos valores pagos independeá de Termo Aditivo, sendo nuaárto anotar no processo oorlgrsn e

autorização da revisão dos valores, mm adata da publicação na Imprensa Oficial.

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

existentes.
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26.1. Acontramão se dará por ordern cronológica dos credenciados.

26.2. Aqualquer tempo poderá aAdministração Púbica, se necssário, rrvorifrcar este Edital, lripótse em que deverá
proceder àdivulgação.

26.3. Adivulgação, pela PREFEITURA, date aviso, do tipo de seviço epreço de remuneração não caracteriza expectativa
de faturamento por parte das emprsas/lícitants, não cabendo àPREFEITURA oressaramento de eventuais prejuízos pelo
não credenciamento de interesadas que não atenderam as condições estabelecidas riste aviso.
26.4. Évedada atransferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente credenciamento;

26.5. APREFEITURA pode-á, aqualque montante, reareliar ocredenciamento deferido, sendo-Ihe facultado, suspende-lo,
sempre que oconer motivo que ojustifique.

26.6. OMunicípio poderá, aqualquer momento, modificar as condições iniciais do presente u-edenciamento eretornar, sem
indenização, os serviços desde que executados em desconformidade com os termos deste regulamento e do mntrato,

bem mmo aqueles quae revelarem insuâcíentes para oatendimento dos contribuints municipais ou no interesse maior da

administração;

26.7. Alnteraada éresponsável pela ndelidaoe elegitimidade das infonnações pmtadas edos documentos apresentados

em qualquer (ase deste processo. Afalsidade de qualquer documento apresentado ou ainverdade das informaçõs nele
cofrtidas implicará no imediato descredenciamento, sem prejuizo da demais sanções administrativas, civis epenais cabíveis.
26.8. Nas certidões edemais documentos emitidos por órgãos ou insdtulções de direno públiw, será considerado como

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

26.9. Élaminado ao Presidarte oa Comissão Permanente de Udtação, ou àautoridade aele superior em qualquer fase da

Iicitaáo, apromoção de áligência destinada asdarecer ou acomplementar ainstruáo do processo licitatório, desde que
não implique em inclusão de documemo ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.

26.10. No ato da aquisição do Edital ointersado devem observar, cuidadosamente, se oseu exemplar está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:

i ANEXO 1- TERMO os REFERENCIA

lmexo n - soucmrçio os americana-ro emermão oris oonorções no PRESENTE EDITAL
lcon AS"DECI.ARAÇÓES UNIFICADAS"
l m e x o m - MINUTA os c o m u - r o

26.11 componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - on., designada pelo Decreto Municipal nº 502/2021 de
02 de março de 2021:
PRESIDENTE: Robson Vicente SiW/ª dos Santos
MEMBRO: Lázaro Dias Carvalho

MEMBRO: Carlos Benedito Guimaras Da Slva
1.º SUPLENTE: Patrícia da Silva Félix
2º SUPLENTE: Anilton Rosa Marques Hlho

26.12. Adivulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Olidal do Municipio de ("aim —Bahia que
poderá ser corsultado, também, através do ste:

26.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, Fica eleito oForo da Cemar de Valença, Btado da
Bahia, oom ucluáo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cairu - Bahia, 05 de julho de 2021.
Jeanine Costa Fonseu

.

subsecretária de Saúde
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ANEXO l

r e m o oe REFERENCIA

1.

D O OBJETO

Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para pretenção de serviços de
médicos espedalistas, plantonistas eassistência specializada, no âmbito da atenção primária e urgência e emergênda

24horas , para atender as necssidades das unidades de saúde do Arquipélago de Tinharé, Município de Cairu, Estado da
Bahia.

2.

DA NECBSÍDADE

—

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

promoáo, prevenção erecrpemção da saúde, seja no seu aspecto inmvidual da integralidade da assistência oem oomo o

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

-

Possibilitar amanutençÍo da rede fisica de assistência àsaúde;

Garantir aexecução 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.

D A JUSTIFICATIVA

Omunicipio de Caim, Estado da Bahia, está localizado na microrreqão de Valença, da maaorregional sul, na 5ª

Diretoria Regional de Saúde (DIRE), em Gandu, com população de 18.427 habitantes, estimado pelo instituto Brasileiro de

Geograna eEstatística (IBGE 2018). Abrange uma área de 433kmª, situado no litoral do Baixo Sul Baiano. Éum arquipélago
fon-nado por 26 ilhas, sendo as trªs maiores habitadas: Cairu, Tinharé e Boipaaa.

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

de Taperoá ealate com oOceano Adântim.
Distritos e Povoados:

1. Ilha de Cairu: Sede —Cairu Povoado —Toninhas, Tapuias.

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

Alegre,

3. [lha de Tinharé: Distrito de Morro de São Paulo, Galeão, Gamboa do Morro. Povoados —Zimbo, Garapuá,

Canavieiras.

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

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

0acesso aos muridpios vizinhos éfeito por rodovias asfaltadas erios. Apartir de Salvador, oacaso pode ser feito

tomando-se suadas federais (BR 234 eBR 101), eerr seguida aestrada aadual (Ba 452) até Valença edaí até Taperoá,
Nilo Peçanha eEnalmente Cairu ou saindo de Salvador atmvés do Ferry Boat até oterminal de Bom Dspacho, seguindo até
Nazaré e posteriormente até Valença.

o transporte urbano e' feito basicamente através de barcos ou lanchas enas ilhas não épenniddo aentrada oe
veículos particulares, oom exceóo da ilha de Cairu. Os únicos veiculos que circulam pelas ilhas são para obem público, que
fazem o serviço de coleta de lixo (tratores).

Astrutura assistencial existente atualmente oferece aos munícipes, os serviços básicos de saúde (consulta de
dinka médica, consulta enfermagem, Aferição de PA, Glicemia, T5tes rápidos para HIV e sims, Vacinas de Rotina e

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

Dispõe também de Serviços de urgênca eEmergência que disponibili leito de observaão 24hs para quadros de

saúde considerados leves, oom monitoramento de médico, enfermeiro etécnico de enfermagem, faz uso de medicamentos

injetáveis equando opaciente dsenvolve quadros de Média eAlta Complaridade são transferidas para Uniràdes de

Assistãrcia de maior rsolutividade.

Os pacientes são transferidos com auxílio de ammlanchas eambulancias equando são realizadas transferências

consideradas graves, omédico etou enfermeiro da unidade acompanha otranslado adepender do quadro clínico do
paciente.
OMunicipio ainda conta com atendimentos de fisioterapia nas unidades de Saúde, possuem instalação física
compativel com aestrutura utilizada na fisioterapia ortopédica, neuológica, pediátrica respiratória emotora, alem de
desenvolve Fisioterapia domiciliar aos acamados 2a 3vezes na semana.

Praça Harmualllcoavo,rFD3.Calro,Calnr-8A-KP.45AZDT00O
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Coma também com Serviços especializado do CAPS 1'ipo I, atende pessoas de todas as faixas etárias que

apresentam priorimriamente intensa sofrimento psiquico decorrente de transtornos mentais grava epersistentes, incluindo
aqudes rdacionados ao uso de substância psicoativas, eoutras situações ciinicas que impossibilitem stabeieuzr laços
sociais e realizar projetos de vida

Ainda complementa aAssistência Básica com Equipe de Apoio as Unidade de Saude oorwosio por pronssionais de
diferentes área do conhecimento que, atuam de maneira integrada às equipes de saúde da familia trazendo como

consequênda adiminuição do número de encaminhamentos aoutros serviços emaior satisfação aos usuários. Realiza ações
comparhlhadas oorn as equipes de saúde da familia, visando aampliação da dinka emarciana das pràtims, corltribuindo
para uma melhor qualidade de vida para as comunidads. Aestrutura fisica do stá fixada na Secretaria Municipal de saúde
edispõe de os (cinco) pronssionais specializados os quais seguem scale mensal para desenvolverem atividades nas
Iocziidads (iniinerante).

Dispõe também de urna Central de Abastecimento Farmacêutica - ("AF para armazenamento, controle edistribuição

de medicamentos mnforme necesidades de cada ioaEdade, as quais seguem planilha de Consumo Médio Mansa e

Estoque para consolidação edispensação de forma controlada eprecisa, evitando perdas ou excesso de meziicamentos. A
Iibaação dos medicamentos atentem MEHEIMEME, os voluma sempre acompanhados de um rsponável da unidade
solldtante.

Na Central de Regulação Municipal são rearimdas mações de Consultas, Emma eOrurgias eletivas através de
sistemas Web (Estadual): Sistema Vida, Simna SISREG, Sioma Hosphai da Mulher, Sistem Polidínica Regional edispõe

ainda de marcação spontâna (sem sistema) das Gínicas Credenciadas pelo Munidoio, ambos o paciente requere o
procedimento às Unidads de Saúde mais próxima da rarªdência através de requisição SUS, por sua vez as Unidades
ençaninham por rnaiote à(lethal de Regulação, que autoriza (carimbo eassina) eretorna atzravªs de malote as Unidades
soiidtants para entrega das mesmas aos pacientes. Mano havendo essa iogísica, algum pacientes preferem buscar o
serviço direiammte no setor, os quais tambén são atendidos.

como mencionado ameriorrnente dispomos de marmçíes de consultas eexames de maior mmpiaridade airavªs

da Policlínica Regional eGírias 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 aquantidade
ofertada, ate' àfalta de apeáaiidads ede procedimentos Atualmente dispomos de 01 (urna) Policlinica Regional e04
(quatro) Ginicas Gedenciadas mantidas com recursos próprios do Muridpio que mario dispondo ases equipamentos, o
município nãodispõe de recuso financeiro sizfidente para suprir adananda espontânea que existe no município.

Conforme uazonimdo pelo Minizérlo da Saúde, oMunicipio de Cairu/BA éresponsíve por oferecer aos munícipes
serviços que compreendem aAtenáo Básiiz, deônido oomo porta de amada aos usuários para atendimento inicial tendo
como objetivo orientar sobre prever-irão de doenças, solucionar os posíveis asos de agravo edirecionar os mais graves
para níveis de atendimento superiores em complexidade.
Para atender àderrama da Atmçãtz Básica o Município dspâe da seguinte str-mira:

—

6(seis) Estratégia de Saúde da Família (ESF), sendo que 3(trªes) delas realizam atendimento de Urgência

e Emergênda, 24 (vinte e quatro) horas;

o

l (urna) Unidade Básica de Saúde (UBS) na Sede do Município, com ateidimento de Urgência e

Emergência 14 (vinte equatro) horas eamouhtório;

o

5(cinco) Fogos de saude considerados como postos satélite das Unidads de BF.

c
-

1(um) Centro de Atenção Psicose-cial - CAPS Tipo 1;
1(um) centro de Apoio as Unidades de Saúde;

.

i (um) Centro de Abaaedmenm Famiacêudco- (“AF; e.

o

l (um) Centri de Reguiaáo Munidpai - CRM.

-

1(um) Centro de Apoio aos (“airuenss- ("AC, instalado no Muniápio de valença;

Consideando que aAtenção Básica éum conjunto de ações de saude, no âmbito individual ecoletivo, que

abrangem apromoção eaproteção da saúde, aprevendo de agravos, odiagnóstico, otratamento, arabilitação ea
manutenção da saúde. Édesawoivida por meo do enerddo de práticas germdais e unitárias democrátis e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas apopuiaçãs de territorios ben delimitados, pelas quais asunto a
rsponsabriidade sariiária, considerando adinarniddade erktente no territorio em que vivem 53x populações. Ulifilª
tecnologias de eienda complexidade ebaixa densidade, que devem remiver os problemas de saúde de maior lreqiíência e
rele/areia e n seu tsvitórlo.

0munidpio de Caim possui ainda aaratiégia de saúde da familia oomo a“oom de entrada" do cidadão caíruense

ao serviip de Saúde municipal, com cobertura de 100% da população através das 06 ESB distribuídas das seguintes
formas: BF de Boipara SF da Sede & & Gamboa ESF de Tinharé

o Município de Caim ainda encontra dmcuidade na organizaáo dos procssos de trabalho, devido aaspectos
como: infrastrutura insuiiciente em alguns setores, diiidi acesso as Ilhas para acompanhamento das atividade eequipe
teorica em número reduzido, prindpalmeite nas espedaiidade médicas
(Td-h:) ITS) 1653-1351, mui: 214
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Objetivando aresolução dane problema, mismo-se uma maior participação dos pronssionals no processo de
planejamenm, surgindo diversas propostas para mudanças. Osúmula ao processo de trabalho, envolvendo os grupos
léo-ricos, leve corno objeuvos alcançar resultados favorávás atraves de uma atuação integrada eproativa.

Esta estratégia permitiu aampliação da interlocuáo entre as unidades no sentido de aproximar aequipe técnica de

espechlistas de diversas area do conhecimento intra einter-municipal, visando oaprimoramento técnico com compromiso

eofortalecimento das parcerias. As perspeaivas são no sentido ch efetividade das argões ealana: de "melhores resultados.
Nossa conaituiçáo Federal de 1988 revolucionou aquaão da saúde. eáendendo orxirrito àsaúde atodas as

pesoas. impondo ao Estado aobrigação de presar a assistência integral à saúde Todo o atendimento prestado

diretamente pao Município ou SUS, deve atender sacisfatoriamente as necaidades de cada pessoa. Entendendo que a

continuidade dos serviços de siúde éde extrema imponânda para apopulação eos mesmos não podem ter sua prestaçâo
interrompida implicando em descontinuidade das ações de saúde assim como prejuizo aassistência asaúde da população
favorecendo o surgimento de doenças eo comprometimento dos recursos nnanceiros oriundos do SUS, o que atoma
essence! para sse Municipio.

Omunicípio não dispõe de Unidade llrspitzlar, as danandas são emaminhadas aos hospitais dos municípios
conforme pactuação, porém todos acompanhados pehs unidades de Referênda en cada localidade do Munidplo.
Diante do aposto é imprsdndível a continuidade dos serviços que o Município está obrigado a
fomemr, pois são Programas Nadonais de saude eprevê anude integral do individuo, porém oMunicipio visualiza a
extrema necessidade an adquirir prolisionais para atender nas especialidades, mmo:

com intuito de absorver essa demanda no municínio

que hoje stá reprimida por falta de vagas epor hora são erramínhados pam outros Municipios apos marcação an Sistema

SUS, ae por sua vez só dispara-oiii vagas de acordo com aPactuaáo Programada Integrada-PPI.
ARede da asistencia écampana além de «prisionais médicos, mmbém é formada por oimos prolisionais

especializados eªn áferemes áreas para manutenção de serviços primordiais aSaúde Humana, para lamp os prolissionais
de
ocuvªm mwões esuas

respectivas paga de suma importância para um bom andamento da assiáênda mmo um todo.
OCrmaiciamenlo de profissionaLs de Saúde viabilizar-á apopulação, acompanhamento, tratamento eatendimento

emagenclal, mamando aqualidade nos serviços de saúde pública. de acordo com aLel nº 8080 de 19 de saembro de
1990, asaúde e' un direito fundamental do ser humano, devendo oBrado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercicio.

o dever do aado de garantir asaúde consiste na formulação eexecução de políticas econômicas esociais que
visan aredução de riscos de doenças ede outros agravos eno stabelecimento de condições que assegurem acesso
universal eigualitário &adm eaos serviços para asua promoção, proteção erecuperação.

Oquantitativo de paoai que se Faz necsário contratar foi definido tendo em conta as necssidads verificadas

nos órgãos da secretaria de saúde: unidades Básicas de Saúde, Programa de Saúde da Familia, (“APS, (“AF, Casa de Apolo e
Secretaria de Saúde rmrsenrando ominimo necesario ao seu regular Funcionam-aim, sem os quais seguramente havaá
sérios comprometimentos na praação dos serviços de saúde anossa coleúvidade
4.

DOS DBIEIIVOS

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

—. Acolher os usuarios de acordo com os principios da Hurnanizaáo do SUS.

—. Rapala os direitos dos usuários, atendendoos mm dignidade de modo universal eigualitário;

—Manter a qualidade na orwaçâo dos serviços;
5.

DA ERSE LEGAL

Para odsenvolvimemo de ra prooao que assegure alegdidade vaiemo-ms uai nª 8566/93 que regulamema o

também artigo 37 da (“.F. inginindo normas para licnação econtratos da Administração Pública eaLel Complementar nº
173/06 que esmbelece as normas gerais relativas ao namento diferenciado aser dispensado amiaoempresas de
pequeno porte nos âmbitos os Poder»: da União, dos Eudes, do Dimm: Federal edos Municipios.

,

Respaida-se ainda na Lá Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, edemais normas do Siaerna unico de Saúde

eprincipios geais da administração públkz edemais legislações aplicáveis.

Belén) (7511691191. raul: l l l

(viu!:

(IHINCIANDGO W â l m ? !
in,-u 1d d n s

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D7/UZEPJR89BIQFHPHZGOQ
Esta edição enconlra—se no site oncial deste ente.

'

