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Estado da Bahia

REFEITURA MUNICIPAL DE C A I R U

ÉNPJ Nº 14235807/0001-44

** “ “Jl-ª: i.

EDÉAL Nº 003/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nª 002/2022
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICASA DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE HABILlTADAS, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EASSISTENCIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPELAGO DE TINHARE, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

.

,

SERVIÇO/ LOCALIDADE: ,; "

.

( V

, ' »

.
um.».

PROGRAMA: PLANTONISTAS( )

1. ANEXO II preenchido eassinado: (X )

ATENDIMENTO As URGÉNCIAS (

'
)

Documentos apresentados:

3. Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou similar (Zí)
' 4. Impressão da inscrição no CNPJ (g)

5. Regularidade com aFazenda Municípal (lí)
6. Regularidade com aFazenda Estadual (
Servidor responsável pelo recebimentõ: A

, ?17 de Áfª/Ãª?

—

7. Regularidade com aFazenda Federal (É

2. Cópia autêntica de documento de identificação do(s) sóclo(s) (X)

Cairu: Ç/Cfª/fªza

UNIDADE DE SAÚDE:

.

8. Regularidade com oFGTS ( Á)

9. Regularidade Trabalhista (Á) _;
10. Registro na entidade profissional competente (%)

11. Alvará de funcionamento ( g)
J,
f” */ ' » ——“
l/Ciíju/
(=,/f 54%”
de it:-ZZ .

'

Hârárimã —0£* - :..?

.

u ; .aANEXO I I I - (Preferenciaimente em Papel Timbrado da Proponente)

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EACEITAÇÃO DAS CONDIÇÓES DO PRESENTE EDITAL COM AS “DECLARAÇÓES

UNIFICADAS" -CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS

_

APREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

ff? iii Úí

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CREDENCIAMENTO Nº 002/2022.
PROPONENTE: NATALIA NADJA D I N I Z DE SOUZA

CNPJ: 46.475.365/0001/73
ENDEREÇO: RUA BARAO HOMEM DE MELO
CIDADE: CAIRU-BA
TELEFONE". 7 5 9 8 6 7 1 0 6 0 6

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

SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, PLANTONISTAS EASSISTENCIA ESPECIALIZADA, NOJAMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
URGENCIA EEMERGENCIA 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO ARQUIPÉLAGO DE 'i'INHARÉ,
MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

DECLARAÇÃO: Tendo em vista odisposto no Edital de Licitação Nº 003/2022 - CREDENCIAMENTO Nº OOZ/ZQZZ/Instaurado pela

Prefeitura Municipal de CAIRU/BA, vem perante V. Exa. apresentar os anexos documentos erequerer oseu CREDENCIAMENTO para
fins de prestação de serviços de médicos especialistas, plantonistas eassistência especializada, no âmbito da atenção
primária eurgência eemergência 24horas , para atender as necessidades das unidades de saúde do arquipélago de

tinharé, município de Cairu, Estado da Bahia, na área indicada aabaixo, aceitando os preços oferecidos pela Administração:
PROFISSIONAIS ATENDIMENTO AMBULATORIAL EURGÉNCIAS

FONOAUDIÓLOGO/ODONTÓLOGO/ENFERMEIRO/FISIOTERAPEUTA
Horas de plantão para atendimento ambulatorial

01
HORA/PLANT de enfermagem nas Unidades de USF UBS e

01 Mês ÃO

emergencia
,(Regime
de Plantão) do Municipio 203 HS
d e Cairu.
“

R$ 19,70

4097

R$ 49.171,2(
_

OBS: Nâo será obrigatória a credenciamento em todos as serviços disponíveis na presenta 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 considerada INIDÓNEA para licitar ou contratar com aAdministração Pública, Federal, Estadual,
Municipal, e/ou SUSPENSA de contratar com o Municipio de CAIRU (Prefeitura).
c) Aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe.

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 )0o(III do art.
7º da Constituição Federal eque não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

'

Ressalva: emprega menor, a partir de quatone anos, na condição de aprendiz( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

e) Que assume Inteira aresponsabilidade pela inexistência de fatos que possam Impedir suahabiiitação no presente Chamamento
Público e, ainda, pela autenticidade de todos osdocumentos apresentados.

f) Indica como representante lesa! de proponente, o(a) Sr.(a) (
cuia
arespectiva documentaçãdrgçugçâo gy j ç u m g g gguya gp;, g gg: o | gig-jm de g s o a Es gs - CLE, | s u ;
no e
erai do In__ lt
I _' fo-T
a e) encontra— se junto aos documentos de habllltaéo,

para praticar todos osªatos 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-maii: espacoativojaninepereira©gmaii.com e o telefone 75 98871-0606

A

para contato e convocações

necessárias, declarando estar ciente de que a convocação para assinatura de contratos se dará via e-mail indicado.
CAIRU-BA, 30 DE MAIO DE 2022
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INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO

NATALIANADJA DINIZ DE SOUZA

*

—

'

nfânifhe
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NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
16/11/1989, SOLTEIRA, ENFERMEIRA, CPF nº 046394885-00, CARTEIRA DE

ÉÉ

DE CAIRU, CAIRU, BA, CEP 45420000, BRASIL.

: à

IDENTIDADE nº 1013 I 11095, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBLICA - BA, residente edomiciliadas) no(a) PRACA DA BANDEIRA, 01, SEDE

8E
É
>

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

D

ep

êê
D O N O M E EMPRESARIAL

"Q 5
H

Cláusula Primeira —
OEmpresário Individual adotará como nome empresarial aseguinte
firma NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA.

É“ ã

É
3 ã

8 E
I

DO CAPITAL

Cláusula Segunda —
Ocapital éde R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) totalmente subscrito
eintegralizado, neste ato, da seguinte forma: 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda
corrente do país.

í

ÉÉ
ª W

5É

ÉE
g ,“,

n:

U

O

N z
g gg

D A SEDE

lI

Cláusula Terceira - OEmpresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA
BARÃO HOMEM DE MELO, 01, SEDE DE CAIRU, CAIRU, BA, CEP 45420-000.

É
5?
ã
l'
.

DO OBJETO

Cláusula Quarta -OEmpresário Individual terá por objeto oexercício das seguintes

É

ATIVIDADES DE ENFERMAGEM; ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA

É

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida(s)

É

PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE;

NE

atividades econômicas:
ÁREA DE SAÚDE;

a(s) atividade(s) de

ATIVIDADES DE ENFERIVIAGEM; ATIVIDADES DE

ATIVIDADE ECONOIVIICA
8650-0/OI - atividades de enfermagem.

8650-0/99 - atividades de profissionais da área de saúde não especificadas
anteriormente.

DA D E C L A R A Ç Ã O DE D E S I M P E D I M E N T O

81200000733320

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/05/2022

Certifico o Registro sob on“ 98193789 em 20/05/2022
Protocolo 225927381 de 20/05/2022

Nome da empresa NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA NIRE 2910572557?»
'

_

EstChancela
e document
o pode serveriHcado em http:/ regin.]ucel: .ba.gov,brIAUTENTlCACAODOCUMENTOS/'AUTENTiCACAQaspx
246628488829120
Esta cópia foi autenticada digiialmente eassinada em 20/05/2022

por Tiana Regila MGde Araújo —
Secretaría-Geral
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INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO

NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA
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Cláusula-Quinta -Oempresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas

ªÉ?É

Cóçllgº Penal, nao estar lmpedzdo de exercer at1v1dade empresária enão possuir outro

3ã

todas. as mfom-tações
prestadas
neste instrumento_ equanto
ao disposto no artigo 299 do
_
,
_
_

x

regtstro como Empresário Individual no País.

E. &.

FJ ã
ª %

.

É..,

DO ENQUADRAMENTO
Cláusula Sexta - Oempresário declara que aatividade se enquadra em Microempresa -

52
S
G1

ME, nos termos da Leí Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, eque não se
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no ê 4º do art. 3º da

Un

':?
ÉE

mencionada lei.
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E, por estar asslm constxtuxdo, assino opresente mstrumento.

É:;
K:; =(
ã
ã

CAIRU-BA , 20 de maio de 2022.
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NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA
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81200000733320

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/05/2022

Certlico o Registro sob o nº 98193789 em 20/05/2022

W

Protocolo
225927381NATALIA
de 20/05/2022
Nome da empresa
NADJA DINIZ DE SOUZA NIRE 29105725573

Este documento pode ser verincado em httpz/lreginjucebxza.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAQaspx
chancela 246628488829120

Esta oópla fol autenticada digitalmente eassinada em 20/05/2022
por Tlana Regila MGde Araújo - Seotetária-Geral
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

M A T R I Z

29105725573

.

N P ! 46.475.365"0UCl1-73

E R T I F I C O o R E G I S T R O E M zufvsuzozz

ROTOCOLO ARQUIVAMENTO 2910572557; DE zofosizuzz DATA AUT-ÇNEIGA/QÁO 2010552022
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Junta Comercial do Estado da Bahia
Ceniiico o Registro sob o nº 98193789 em 20/05/2022

ª( .);
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emos/2022

Protocolo
225927351NATALIA
de 20/05/2022
Nome da empresa
NADJA DINIZ DE SOUZA NIRE 29105725573

Este documento pode ser verificado em httpJl/regin.]uceb.be.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOSIAUTENTICACAOASpX

chancela 246628488829120

Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2022
Por

Tiana Re 9 lia M G de Araújo «Secretária-Geral
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIÇ —
O

oe ABERTURA
COMPROVANTE DECADASTRAL
INSCRIÇÃO EDE SITUAÇÃO DATA
20/05/2022

4e.4.,5_365,ººº1_73
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA

TTULD
«naunDo ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CDIGO EDESCRIÇ íODA ATIVIDADE ECONMICA PRINCIPAL
86.50-D-01 —Atividades de enfermagem

CDIGO EDESCRIÇÃO DAs ATIVIDADES EcoNMIcAs SECUND —
IAs

86/50-0-99 -Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

CDIGOEDESCRIÇ -oDANATUREZAJURDIcA

.

213-5 - Empresário (individual)

LOGRADOURO

NUMERO

RBARAO HOMEM DE MELO

CEP

45.420-D0O
ENDEREÇO ELETRNICD

BAIRRO/DISTRITO

SEDE DE CAIRU

JUNIORSILVA_2D©HOTMAIL.COM

01

_

COMPLEMENTO

"“'"”

MUNIC PIO

ur

CAIRU

BA

TELEFONE

(73) 9932-8180! (0000) OUDD-ODOO

. . . . . .

SIATIVA
TUAÇroCADASTRAL

.

*..."...

DATADA
srruAç-OCADASTRAL
zeros/2022

...-......

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nª 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

».

Emitido no dia 30/05/2022 às 13:04:35 (data ehora de Brasilia).
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIRU
Secretaria
da Fazenda
Diretoria de Tributos
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Pça Marechal Deodoro - Nº 03 CENTRO - CAIRU —BA CEP: 45420-000
f

“

à

Fone.: (75) 3653-2683 —CNPJ:14.235.907/0001-44

Certidão d e Nº 903 datada em 30/05/2022
N º Processo:

Certiflco que Ocontribuinte inscrito neste municipio sob nº 147295 :

Contribuinte: NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA
CPFIC.N.P.J: 4 6 4 7 5 3 6 5 / 0 0 0 1 - 7 3

Endereço: Rua BARAO HOMEM DE MELO NÃ“ 01 BAIRRO SEDE CAIRU CEP 45420000 COMPLEMENTO LOTE
QUADRA
Solicitante:

EM CUMPRIMENTO ASOLICITAÇÃO DO REQUERIMENTO, COM As CARACTERISTICAS ACIMA. E

RESSALVADO ODIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER ECOBRAR A
QUALQUER TEMPO, As DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA FINS DE DIREITO,

QUE MANDANDO REVER Os REGISTROS TRIauTARIOs, coNsTATAMos NADA EXISTIR EM NOME Do '
CONTRIBUINTE EM APREÇO.

CAIRU - BA, 30/05/2022

,

Validade da Certidão de 90 (Noventa) dias acontar da data de sua emissão.
Emitida por :LEILA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA

Assinatura do Funcionário

Identificador Web:

43975 . aoazczzosao . N . I 3 s . 147295

;"rãªtí-:“ ». "a ,
,-
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 30/05/2022 13105

-.Vzj'.e.3;-z;Qági
"—iZ'—*l=z_".—í -.—:J SECRETARIA DA FAZENDA

f] _,-' q. rt,,, ”.
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Certidão Negativa de Débitos Tributários

'

(Emitida para OS efeitos dos arts. 113 e114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código

'

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20222464082

RAZÃO socIAL

'

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
46.475.365/0001-73

Fica certiticado que não constam. até apresente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto àinexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado odireito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem aser apurados posteriormente.

Emitida em 30/05/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados apartir da data de sua
emissão.

AAUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

válida com aapresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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MINISTÉRIO
DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS EADÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

'

Nome: NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA
CNPJ:46.475.365/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabiiidade do sujeito passivo acima identificado que vierem aser apuradas. écertiiicado que
não constam pendências em seu nome, relativas acréditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão éválida para oestabelecimento matriz esuas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos efundos públicos da administração direta aele vinculados. Refere-se àsituação do

sujeito passivo no âmbito da RFB eda PGFN eabrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a“d' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 dejulho de 1991.

Aaceitação desta certidão está condicionada àverificação de sua autenticidade na Internet, nos —
endereços <hItp://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/20144. "
Emitida às 13:10:46 do dia 30/05/2022 <hora e data de BrasIIia>.
válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: FF8D.E54D.7A83.A36F
Qualquer rasura ou emenda invalldará este documento.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:

'

46.475.365/0001-73

R a z ã o SociahNATAuA NADJA DINIZ DE SOUZA

Endereço:

RUA BARAO HOMEM DE MELO/ CENTRO/ CAIRU / BA/ 45420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere 0 Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situaçãoiregular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

_

VaIidade:27/05/2022 a 25/06/2022

Certificação Número: 2022052701102700661268
Informação obtida em 30/05/2022 13:35:28

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

a verificação

de autenticidade

www.caixa.gov.br

no site da Caixa:
_

.

httpszl/consulta-crf.caIxagovbr/consuItacrfIpages/consultaEmpregadonjsf

xxx
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JUDICIÁRIO
J Ç S Í Í C A DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.475.365/00O1-73

Certidão nº: l7l672l5/2022

Expedição: 30/05/2022, às 13:09:16

Validade: 26/ll/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.475.365/0001—73, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642—A e 883—A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona—se ã verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

'

Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministerio Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, Hildécio Antônio Meireles Filho, no
uso de suas atribuições e atendendo aos requisitos legais da Lei Federal nº 8.666/93,

-

AUTORIZA a abertura do Processo Administrativo, visando à contratação direta da
empresa NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA, Empresário Individual, situada à Rua
Barão Homem de Melo, nº 01, Sede, no Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP:

45.420-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 46.475.365/0OO1-73, para prestar serviços de
enfermagem nas Unidades de USF e UBS do Municipio de Cairu/BA e emergência em

regime de plantão para atendimento ambulatorial num total de 208 horas mensais_,
ouvindo-se a assessoria juridica deste município quanto à regularidade da
documentação apresentada.

Cairu (BA), 09 de junho de 2022.
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DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITACOES
“
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TERMO DE ABERTURA E AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos nove dias do mês de junho do ano de 2022 eu, Robson Vicente Silva dos Santos, Presidente

da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 1.020 de 04 de

março de 2022, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, de 21 dêíjíiííhõíêfdãflgãâº: esuaslãltíçfªfrãfções,

.
_. .
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,riliiiiiiiillis« . »
abri oProcesso Administrativo Nº 267/2022, visando acontrataçaoçlgldiretailfdeíçmiilªwlªfw:

, _

_

NADJA DINIZ DE SOUZA, Empresário Individual, situada àRua * 1ª"?

_ OI, Sede, no Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP:
46475365/0001-73, para prestar serviços de, enfermagem nas
'

Municipio de Cairu/BA eemergência em regime de plantão para
total de 208 horas mensais para atendimento das necessidades
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Cairu -Bahia, 09 deJunho de 2022.
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Praça Marechal Deodoro, 03 - Centro —
Tel: (75) 3653-2151
_

CAIRU/BA, CEP: 45420-000
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DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS ELICITACOES
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SOLICITAÇÃO DE PARECER JURIDICO

A

,

.

CONSULTORIA JURIDICA M U N I C I P A L

Encaminhamos o Processo Administrativo nº 267/2022, para fins de manifestação quanto à

regularidade da contratação direta com a empresa NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA,

.

Empresário
Individual,_ situada àRua Barão, Homem
de Meloªil'êfái' ,__z='lãil=g',=í'igi.._,i7;ª,_fíí*r2
isfegle, no Mªgiçggivo
,
_
", ,I-.".—- ª" ?,” de

Caim, Estado—da Bahia, CEP: 45.420-000,- inscrita no CNPJ s=

o

izizfiírllªfºi. 31419? if'.'ª'ilª.l.'.ífl—ízzªª ““l' "n,

prestar serviços de enfennagem nas Unidades de USF eUBS

;

'.“-

i

emergência em regime de plantão para atendimento ambulatoiialªiªgditãlêªfâfôªhbiãªªslâàgi
“n n ' "

mensaia, ssobretudo
para atendiquanto
mento aodas enquadramento
necessidades dadaSecret
aria de
Bahi
contratação

": “ ; ; - £ = t i
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Licitação, com fulcro no art. 25, caput, da Lei Federal nº ª

estabelecido no Edital no 003/2022, do Credenciamento no

Administrativo nª 061/2022.
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Pedimos vênia para solicitar que areferida análise seja feita em regiªqiqeefãdêªlãl ívGÉNCglA, anitaã

determinação do Sr. Prefeito Municipal, Consignadano presente procsívsàoâ!
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CAIRU/BA, CEP: 45420-000
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITACOES

MINUTA CONTRATO Nº xxxlxxxx CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,

DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE

TINHARÉ, MUNICIPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

O MUNICIPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU, Praça Santo Antônio, S/N,
Centro, Cairu - Bahia, CEP 45.420-000, CNPJ nª. 11.406.106/0001-06, representada neste ato nos termos do
Decreto Municipal Nº 702, de 06 de agosto de 2021, pela Secretária, Senhora Cintia Bonfim Rosemberg

Meireles, brasileira, casada, com endereço residencial na Praça da Bandeira, s/ri, Cajazelra, nesta cidade de
Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portadora da cédula de identidade nª 08.460.435—21, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob nº
010.771.815-40, conforme delegação de competência através do termo de posse, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA, Empresário Individual, situada à Rua Barão
Homem de Melo, nº 01, Sede, no Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45420-000, inscrita no CNPJ sob o
nº. 46475365/0001-73, neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela

Sra. Natália Nadja Diniz de Souza, portadora do documento de identidade nº 10.131.110-95, emitido pelo
SSP/BA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nª 046.194.B85—00, credenciada no processo licitatório
na modalidade CREDENCIAMENTO Nº 002/2022, originário do Processo Administrativo nº 061/2022, datado de
20/01/2022, doravante denominada EMPRESA CREDENCIADA, resolvem e acordam na celebração do presente
INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente termo a prestação de serviços de enfermagem
nas Unidades de USF e UBS do Municipio de Cairu/BA e emergência em regime de plantão para atendimento
ambulatorial num total de 208 horas mensais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do
Municipio de Cairu- Bahia, de acordo com as especiâcacões e valores estabelecidos neste contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO - DA REGÉNCIA LEGAL: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8666/93 e

alterações posteriores, Lei Federal 8.060, de 19 de setembro de 1990, e demais normas do sistema único de
saúde e principios gerais da administração pública e demais legislações aplicáveis, à qual as partes se sujeitam
para resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA VINCULAÇÃO DA LICITAÇÃO —VincuIa-se ao presente TERMO DE
CONTRATO o PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Nº xxx/xxxx, datado de xx/xx/xxxx,
fundamentado no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8366/93 e suas alterações, originário do Processo
Administrativo nº 267/2022, datado de 09/06/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento

como se aqui estivesse descrito, Inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes, nos termos
d o Credenciamento nº 002/2022.

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

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

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

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente
ao número de horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação num valor global de
R$ 49.171,20 (quarenta e nove mil cento e setenta e um reais e vinte centavos), durante o periodo de

vigência deste termoconforme horas definidas noAnexo ldeste termod
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento dos serviços sera efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da
Nota Fiscal que deverá ser emitida em favor do Fundo Municipal de Saude de Cairu, conforme dados do
preâmbulo deste termo e deverá conter atestado de conformidade assinado pelo Secretário Municipal de Saúde
ou Técnico Responsável.

,

PARAGRAFO SEGUNDO - Na Nota Fiscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao

ISSQN, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do
pagamento.
PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos
diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento,

constituindo-se na única remuneração devida.

'

PARAGRAFO QUARTO - Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações
e especificações constantes na tabela da Ciausula Primeira.
PARAGRAFO QUINTO - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento será
devolvido imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse Intervalo de tempo não será
considerado para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária.
,

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

UNIDADE

GESTORA

12/01

FONTE
15001002! 16000000!

16210000

PROJETO ATIVIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

ELEMENTO
DE DESPESA! "
NATUREZA DA DESPESA

2.00. / 1.037/2.067

3390390000

33903400400

'

'

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
51ª - Prestar os serviços de acordo com o estipulado no edital;

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

b) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúde
c) Participar de Reuniões, Encontros, Capacitações e Eventos
d) Desenvolver Projetos e atuar no mesmo quando necessário
e) Atender de forma organizada e humanizada

_

'

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

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

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

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

j) manter, durante toda aexecução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste Contrato.

k) prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as condições aqui
convencionadas, responsabilizando-se integralmente pelos serviços executados;

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

Praça Maredial Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —
BA -CEP.43420-000
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CLÁUSULA SEXTA - Em nenhuma hipótese serão admitidos reajustes de preços, sendo admitido apenas, se
este vier a se justilªicar, para restabelecer o equilíbrio econômico-Gnanceiro do contrato, nos termos do art. 65, ll,
da Lei Federal nº 8 6 6 6 / 9 3 .

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

-

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

c)

Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal fim

d)

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

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

f)

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

g) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
h) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e tiscalização dos serviços, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;

i)

Fiscalizar a execução do contrato e atestar a Nota Fiscal;

j)

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

k) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis àboa execução do contrato;
|)

.

Publicar 0 resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5ª (quinto) dia útil
do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da
referida assinatura, conforme art. 61, 51º da Lei 6666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÓES RECÍPROCAS

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

52º Toda providência tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, visando racionalização
ou aperfeiçoamento dos serviços, que resulte em alteração nos seus custos, sera objeto de renegociação das
C l á u s u l a s Financeiras d e s t e Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO - A fiscalização dos serviços, ora contratados. sera exercida pela
contratante através de pessoa designada com poderes para:

91º recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste
Contrato;

52º comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo
prazos para que as mesmas sejam regularizadas;

53º notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até os constantes na
Cláusula Segunda;

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

.

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

responsabilidade da contratada.

%

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu —BA - CEP: 43420-000
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b) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto
contratado.

c) A fiscalização e o acompanhamento da execução deste Contrato, não reduz ou exclui a responsabilidade
da CONTRATADA, para escusa-la dos seus encargos.
d) A gestão do presente termo de contrato será realizada pela Subsecretária Municipal de Saúde do
Município de Cairu a Senhora Jeanine Costa Fonseca.

e) Fica designado o(a) Servidor(a) Josenil Rocha e Silva Filho, como responsável pelo acompanhamento da
execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nª
8.666/93 e suas alterações.

f)

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas
como credenciamento sujeitará o Credenciado, no que couber, às sanções previstas na legislação aplicável,
garantida a prévia e ampla defesa, ficando estabelecidas as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito.
b) Multa de até 5% (cinco por cento) do valor do serviço.
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
52º Aquele que Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório ficará sujeito
a urna pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, conforme determina o Ait. 93 da Lei
8.666/93:

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 ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
lll —Entregando uma mercadoria por outra;
lV - Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V - Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa à proposta ou a execução do contrato; ficará

sujeito a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, conforme determina o Art, 96 da Lei
8666/93.

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

5 1º 0 CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos
incisos l a XII, XVII e XVIII d o art. 78 da Lei 8 6 6 6 / 9 3

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

5 3º 0 CONTRATANTE poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à
Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

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

b)ACONTRATADAinfringir quaisquerdas Cláusulascontratuais;

"
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c) A CONTRATADA requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial
ou extrajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Valença, Estado da
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.

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

CAIRU-BA, x x de x x x x de xxxx,

C NTIA BONFIM ROSEMBERG MEIRELES
MUNICÍPIO DE CAIRU—BAHIA

NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA
CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

01-

02-

Nome: Josenil Rocha e Silva Filho
CPF nº: 050.921 .545-94

,

Nome: Edina Silva de Araújo
CPF nº: 595685785-15

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

E-mail:
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ANEXO I

PROFISSIONAIS ATENÇÃO ESPECIALIZADA
FARMACEUTICO

DESCRIÇÃO OBJETO

v. UNITÁRIO v. MENSAL

VALOR TOTAL

Horas de plantão para
208

01 Mês

atendimento ambulatorial de

segggfggggªgkggggsºgfgg, e R$ 19,70
mensais

R$ 4.097,60

UBS e emergência, (Regime

_

Plantão do M u n i c i i o de Cairu

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

R$ 49.171,20
.
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P R O C E S S O A D M I N I S T R A T I V O Nº. 2 6 7 / 2 0 2 2

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação

Em cumprimento de suas atribuições, esta Assessoria Juridica analisando os autos

deste procedimento de contratação, motivado pelo requerimento feito pela Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Cairu, solicitando a contratação de Pessoa
Jurídica para prestação de serviços em saúde, na especialidade indicada no objeto do
Processo Administrativo ora sob análise, para atendimento às necessidades da

Prefeitura Municipal de Cairu/BA, manifesta-se nos seguintes termos.
I —FUNDAMENTAÇÃO

É fato indiscutível que a licitação é o procedimento obrigatório na Administração
Pública para contratação de particulares, e deve ser orientada pelo interesse geral,
objetivando contratar com o melhor qualihcado, em melhores condições epara obter o
melhor resultado possivel, seguindo também um procedimento formal caracterizado

pela ampla competição entre todos os interessados que preencham os requisitos
indispensáveis, para selecionar a proposta mais vantajosa.

A Lei n. 8666/93 regulamentou o dispositivo invocado que dispõe sobre as hipóteses
de dispensa, inexigibilidade, modalidades e procedimentos licitatóri

Nota-se que, averdadeira missão do procedimento licitatório dentro da

i istração

pública, busca consagrar os Princípios Constitucionais que balizamyge ciamento
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da coisa pública sejam eles: Legalidade, impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência.

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

8666/93, almejando sempre escolher a melhor proposta para aquisição de bens e
serviços. Esta mesma Lei excepciona a realização do certame licitatório quando o

objeto pleiteado pelo órgão Público se enquadrar nos casos de DISPENSA e
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

-

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

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

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

Nesta linha de raciocínio, Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 2009. Pg. 367), após citar exemplos sobre as hipóteses de

inexigibilidade trazidas pela Lei 8666/93, ensina que:

,

' . '

"todas essas abordagens são meramente exemplifi ti<as, eis que

extraídas do exame das diversas hipóteses contidas n

incisos do

art. 25, sendo imperioso reconhecer que nelas não se e g tam as

possibilidades de configuração dos pressupostos da co Qtação
direta por inexigibilidade. "

“

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

inexigibilidade de licitação, foi publicado o Credenciamento nº 002/2022 oriundo do
visando a convocação dos interessados para

“credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, devidamente habilitadas, para
prestação de serviços de enfermagem e assistência especializada, para atender as
necessidades das unidades de saúde do Arquipélago de Tinharé, Municipio de Cairu,
Estado d a Bahia"

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

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

Portanto, é possível à Administração realizar a contratação direta mediante

inexigibilidade de licitação, desde que haja a demonstração inequlvoca de que suas
necessidades somente poderão ser atendidas dessa forma.

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

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

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

interesse e que satisfaçam os requisitos est elecidos, ela

''

própria fixando o valor que se dispõe a pagar,
licitantes não competirão, no estrito sentido d

p ssíveis
alavra,
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inviabilizando a competição, uma vez que a todos foi
assegurada a“ contratação. "

Desta forma, resta claro que, se a Administração realiza convocaçãofdispondo-se
a contratar todos os interessados que preencham os requisitos p o r ela exigidos,

e por um preço previamente definido no próprio ato do chamamento, estamos

diante de um caso de inexigibilidade, pois, de igual forma, não haverá

competição entre os interessados.

*

Neste ínterim, vale ressaltar a decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União
prolatada no processo 016171/94:
“Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido no

processo TC 008.797/93-5 que o sistema de credenciamento,

quando realizado com a devida cautela, assegurando tratamento
isonômico aos interessados na prestação dos serviços e

negociando-se as condições de atendimento, obtém-se uma

melhor qualidade dos serviços além do menor preço, podendo
ser adotado sem licitação amparado no art. 25 da Lei

8666/93." (Decisão nº 104/1995 —Plenário) (grifo)

Isto porque o art. 25 da Lei 8666/93, ao estabelecer a figura da inexigibilidade de
licitação, não limita a interpretação da inviabilidade de competição, podendo ser esta
configurada pela existência de fornecedor exclusivo, ou, conforme demonstrado, pela
contratação de todos os interessados, vez que igualmente não haverá competição.

Portanto,tem-se entendidocomoformalmente legal afigura docreden ocom

fundamento na inexigibilidade de licitação, frente a inviabilidade de competi ' para a

contratação detodos os interessados que preenchamas condiçõesdo Cha IO.

_
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Assim, a pessoa juridica NATÁLIA NADJA DINIZ DE SOUZA, CNPJ nº
46.475.365/0001-73, participou do Credenciamento indicado acima, estando apta a

promover a prestação de serviços a que se credenciou, no municipio de Cairu/Ba.

Alem disso, apresentou proposta de preço compatível com o serviço a ser executado e

dentro dos parâmetros de mercado e limites estabelecidos pela Administração

Municipal, havendo a devida dotação orçamentária para cobrir as respectivas
despesas que serão custeadas pelo municipio.

Assim, não obstante aconfiguração da situação de inexigibilidade de licitação para o
,

_

ª- U i '
“

caso sub examine, por dever de ofício, e, sobretudo buscando assegurar que a
contratação do serviço objeto da presente inexigibilidade seja precedida das
inarredáveis cautelas para a idônea satisfação da necessidade pública ora identificada,
tornam-se judiciosas as seguintes ponderações:

1- Sendo os serviços uma prestação que satisfaz uma obrigação de
fazer, impõe-se a exigência legal da clara e precisa definição do
objeto e das Condições contratuais (art. 55) que deverão ser
consignadas num contrato administrativo formalizado por escrito, com
vistas ao cumprimento das disposições legais vigentes e da Hel
execução do objeto. No caso em análise, tais condições já foram
devidamente observadas, tendo em vista que a minuta de

contrato apresentada atende às exigências legais contidas no art.
55 d a Lei 8666/93;

2- É imperativo legal a manifestação da existência de recursos

orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes do serviço a ser executado (art. 7º, 5 2º, lll);

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

amente

justihcada, seja comunicada dentro de 3 (três) dias à aut idade

,
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superior; esta, se for o caso, promoverá a ratificação e a publicação

-

do ato na imprensa oficial como condição de sua eficácia;

*

4- Também, nos termos do 5 único do artigo 61, a publicação resumida

do instrumento de contrato no prazo da Lei é condição indispensável
para a sua ehcácia.

'

Il-CONCLUSÃO

Por todo o exposto, com base nas razões mencionadas, e com fulcro no art. 25, caput,
v

da Lei 866/93 e, estando demonstrada a inviabilidade da competição em razão do

Credenciamento realizado, entende-se presente a figura da inexigibilidade do

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

Este é o parecer, SMJ.

'

Cairu(BA), 09 de Junho de 2 22

WALT R FERRÃÚ
'
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ATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2022

.

,

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2022

Acolho o Parecer da Assessoria Juridica do Município, tornando-o parte integrante deste ato
e RATIFICO a presente inexigibilidade, fruto do Credenciamento nº 002/2022 - Processo

Administrativo nº 061/2022, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a
contratação da empresa NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA, Empresário Individual,
situada à Rua Barão Homem de Melo, nº 01, Sede, no Municipio de Cairu, Estado da Bahia,

CEP: 45.420-00O, inscrita no CNPJ sob onº. 46.475.365/0001-73, para prestar serviços de
.

enfermagem nas Unidades de USF e UBS do Município de Cairu/BA e emergência em
regime de plantão para atendimento ambulatorial num total de 208 horas mensais para
atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Cairu- Bahia,
totalizando o valor global de R$ 49.171,20 (quarenta e nove mil cento e setenta e um

reais e vinte centavos) num período de 12 (doze) meses, tudo na forma do art. 25, caput,
d a Lei F e d e r a l nº 8.666/93.

Cairu - Bahia, 09 de junho de _2022.
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' ATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATNO Nº 267/2022

'

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2022

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

e RATIFICO a presente inexigibilidade, fruto do Credenciamento nº 002/2022 - Processo
Administrativo nº 061/2022, para que surta os seus jurldicos e legais efeitos, para autorizar a

contratação da empresa NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA, Empresário Individual,
situada à Rua Barão Homem de Melo, nº 01, Sede, no Municipio de Caim, Estado da Bahia,

CEP: 45420-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 46475365/0001-73, para prestar serviços de

enfermagem nas Unidades de USF e UBS do Municipio de Cairu/BA e emergência em
regime de plantão para atendimento ambulatorial num total de 208 horas mensais para
atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Cairu- Bahia,

totalizando o valor global de R$ 49.171,20 (quarenta e nove mll cento e setenta e um

reais evinte centavos) num periodo de 12 (doze) meses, tudo na forma do art. 25, caput,
da Lei Federal nº 8.666/93.

Cairu - Bahia, 09 de junho de 2022.

Hi/décio Antônio Meireles Filho

.
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g SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO
,.,
DIRETORIA DEDACOMPRAS.
CONTRATOS ELICITACOES
CONTRATO N“ 185/2021 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO.
DEVIDAMENTE HABILITADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EASSISTENCIA
ESPECIALIZADA PARA ATENDER A5 NECESSIDAOES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ARQUIPÉLAGO DE
TINHARÉ, MUNICIPIO DE CAIRU. ESTADO DA BAHIA.

OMUNICIPIO DE CAIRU. através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU. Praça Santo António". SIN.
Centro, Cairu - Bahia, CEP 43420-000. CNPJ nª. Imoaiosroceice, representada neste ato nos termos do
Decreto munidos! Nº TBZ do 06 de agosto de 2021. pela Sorveteria, Senhora cintia Bonfim Rosemberg
Manetes, brasileira, casada, ocm endereço residencial na Praça da Bandeira, sin. Cajazetra. nesta cidade de
Cairu. Estado da Sabia. CEP 45320-000. portadora da cedida de Identidade nº 08.460.435—2t. expedida pela

Secretaria de Segurança Pública de Estado da Bahia, inseriu: no Cadastro de Pessoas Fisicas sob n“
OIOTITLBIS-AO. conforme delegação de competencia através da tenpo de posse, doravante denominado

,

Homem de Melo. nº 01. Sede. no Municipio de Caim. Estado da Bahia. CEP: 454204300. Inscrita no CNPJ sola o

ã

CONTRATANTE eserwresa NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA. Empresário Individual. situada àRua Barão

ª

nº. 46.475.365!0001-73, neste ato representada na forma dos seus EstatutcslRegimeuto/Ccrttram Social. pela

Sra. uma» Nadie (Diniz do Souza, portadora do documento de Identidade nº Ioltàttfº-Qã. emitido pela
SSPIBA. lmcviitota) no Cadastro de Pessoas Fisicas sob onª causasse-oo, credenciada-no processo ticítatóno

j

na modalidade CREDENCIAMENTO Nº 00212022. originário do Pmso Administrativo nº OSI/2022, datado de

Elliot/2022. doravante wnmnlnada EMPRESA CREDENGIADA. resolvem eacordam na celebração dopfesento
INSTRUMENTO CONTRATUAL. mediante as clausulas oBOYIÚÍÇÓBS eseguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO -Constitui objeto do presente tumio aprestaçâode serviços de enfermagem
'

,

nas
Unidades de us$.» UBS do Wníclplo de Cairu/BA eanaorgencla em regime de plentiáo para alendimntn
ambulatorial num letal de 208 horas mensais para atendimento das Iwessíddos da Sea-atada de Saúde do
Montepio de Cairo- Bahla, de acordo com os especmcaeões evalores estabeleciam nesta contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO —- DA REGÉNCIA LEGAL: Este contrate é regido pela Lei Federal nº 8566/93 e

j

alterações maiores.
eganâ-normas
sistemase únisujeitam
co de
garesInáFellini-sidexao»
aa in Ira pú
eZÉ???
s cgi631383;
a ao
.àquel asdopartes

saúde eprin:

para resolução dos msm afrescos eda qualquer divergencia surgida durante aexecuçâo de mesmo.

:

PARÁGRAFO sscunno - DA VINCULACAO DA ucItAçAo —vincula-se ao presente “remo De
CONTRATO o PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE UCITAÇAO. Nº GIG/2022. datado de 09/06/2022.
fundamentado no en. 25, caput, de Lol Fecha! n“ 866603 e sua alterações, originário do Processo
Administrative nº 261/2022. datado de ODIGBIZOZZ, que tanbem passa e fazer. parte Integrante deste Instrumento

ãzngiesfeígftszííãsêedesaitc. Inclusivetoda equaisquer cofrespomtbnclas trocada entre as partes. nos termos
::::335533355;szzªzgíxzzzzªm:º “em ºº I'm-Iº me» m «=
Termo Iºiditlvo ' nos lermos ao anl º e57'—
da LIt
mmao?”
Wmººªªº
ªºªvéªlegais,ªº
ª “ “ m ' " «3555/93.
desde““do
que observadas
às normas
vigentes.

ARAGRAFO ÚNICO - o Con

:

,

36959 oMiao 57. 5Ii,da Lelufªªetgeyªltgfsfw
º LA "su,LA

TERCEIRA -

.

podem ter seu Bmw de ““nas “"Wado wníºmº

"ªªºº Iª ººªªlcºes os PAGAMENTO - Pela prestaçâo de serwços. a

CONTRATANTE.
Pªnªrà a CONTRATADA, pelos am,, 906 ,,,,e,,vamente prestados, eImportância correspondente
,
ao numero de horaaiªplnntõcs efetivamente trabalhados . es tl marido e presente
: contratação
— num valor global da.

'

R3 495733“ IIIª-WW“ ª "ºVª m" cento e setenta o um mai; e vinte emm-'os) durante o período de

vigencia deste termo amfcrme horas definidas na Anexo l deste termo do contrato.
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

u q DIRETORIA DE COMPRAS. CONTRATOS ELICITACOES

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento dos servicos será efetuado em até 10 (dez) dias apos e emissão da

Nota Fiscal que deverá ser emitida em favor do Fundo Municípal do Saúde de Cairu. conformo dados do

preâmbulo deste termo e deverá contar atestado de onntomtldade assinado pelo Secretário Municipal de Saúdo
ou Técnico Rosponsavot.

PARAGRAFO SEGUNDO - No Nou: Fiscal. deverão os1nr destacados os valores rotativos ao IR, INSS e ao

ISSQN, caso ocorra o tato gerador destes ou outros Impostos. sob pena de retenção dos valores no ato do
pagamento.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluidos todos os custos
diretos e indiretos requeridos pam e execuçao do objeto espeomcado ne cláusula primeira deste Instrumento.
constituindo-se na única remuneração devido.

PARAGRAFO QUARTO - Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as obrigações
o ospocmcaçóos constantes na teboie de Ciausula Primeira

PARAGRAFO QUINTO v- Quando houver erro. de qualquer natureza, na omissão da Fatura. o documento sere
devolvido Imediatamente para substituição elou emissão de Nota de Correção. Esse Intervalo de tempo não sore
constderedo para efeito do qualquer reajuste o/ou atualização monetária.

c u x u s u u QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas pare o pagamento deste contrato correrão e conta dos recursos orçamentários, constantes de
dotações consi ados no orçamento munIeI x vt ente. através das doia —
« orçamentárias-nenem descritos:”

UNIDADE

GESTORA

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA! '

PROGRAMA DE TRABALHO

NATURHA DA DESPESA
33.90.39.00.00

15001002] 18000000!

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

51º - Prestar os serviços de acordo com oestipulado no edital;
52º —
ACONTRATADA. atém das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal. obriga-se a:
a) cumprir carga horário previsto om contrato
b) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúdo

c) Participar de Reunibea. Encontros. Capacitações eEventos
d)
n)
I)
9)

Dosanvoiver Projetos eatuar no mesmo quando necessário
Atender de toma organizada ehumanizada
rosponsubitizarse integralmente por todos os compromissos awumidoe neste Contrato:
arcar com Iodo o qualquer dano ou prejuizo. de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE elou

a terceiros, por sua taipa;

h) miar pela boa e compteur execuçâo dos serviços contrata-doe e facilitar por todos os motos ao seu

alcance. e empta ocas; fiscalizadora dos repostos das!

d

I OO

'

Pfºªiªmºªªº ªª ººªªwªºªªª eexigencia que life forem sollcltagdgguºs pe o NTRATANTTÃ atendendo
l) efºiuªf pontualmente opagamento do todas as texas eImpostos que incidam ou

h

I cid!

as suas atividades elou sobre aexecuçâo do objeto do presente Contrato I Iustv v“ f? an rsobre
previdenciárias etrabelhfstas dos seus empregados;
' nc eas o Qué“ socias"
j) manter, durante toda eexecuçao do contrato. um

O tíbil“

as condiçoes de habilitação equeimação mamas pªgºãlmgªggªdªwaêoxggvões assumidas. todos
k) nresier os serviços acima om eita
IIdad
—
A
ººnvendºnªdns. msmwbnu"dóâº lnggãmmz; ptzªlggªgg3823623133âegundo as condições aqu!
gºnãlafgªgglªªêggfâãrfªzos estabelecidos. os obrigaçbus assumtdea por força deste editei ou do
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS. CONTRATOS ELICITAÇÓES

CLÁUSULA SEXTA - Em nenhuma hipotese serão admitidos roaluntos do preços. condo admitido oponªª. 5º
este vier a so Justltlcar, para restabelecer o equilibrio ooonomico-nnancolro do contrato. nos Iemios do art 65. |I.
'd'. do Loi Federal nª 8566/93.

CLÁUSULA SÉTIMA —
OBRIGACOES DO CONTRATANTE

n) Codor espaco fisico ondo se encontram instalados equipamentos omobiliário especificos para realizaâo
dos servicos contratados:

b) Proporcionar todas as fadlldados indispensáveis àboa execução das obrigações contratuais. inclusivo
com o Iomecimento de todos os materials de consumo eseguranca para obom desonvoMmento dos
trabalhos

c) Promover os pagamentos doutro do prazo estipulado para tal tim
d) Promovero acompanhamento oatiscallzaçào dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento. sob
os espadas quantitativos e qualitativos. anotando em registro proprio as falhas detectadas o

comunicando ecredenciada as economias de quaisquer tetos que exilam medidas corretivas
e) Aplicar à contratada as penalidades cabíveis na forme da Loi

f) Garantir a efetivação do pagamento a credenciada. de acordo com as condições estabelecidas neste
contrato.

g) Fornecer ao contratado os ciumentos indispensáveis eo cumprimento do contrato;

ir) Promover. através do gestor do contrato. o acompanhamento e fiscalização dos serviços. sob os
aspectos quantitativos e qualitativos. anotando em registro proprio as falhas detectadas o comunlndo a

Contratado os comendas de quaisquer fatos quo oxilem medidas corretivas por porto deste:
i)

|)

Flsmlizar a execuçâo do contrato o atestar a Nota Fiscal;

Efetuar pagamento a contratada. da acordo com as condicoes de preco o prazo estabeleddas no
contrato:

k) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato:

i) Publicar o resumo do contrato eos Adiiamantoe que houver. no Imprensa Oiioiol até o5º (quinto) dia útil
do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro da 20 (vinte) dias a contar da
referida assinatura. conformo art. 61. 51º da Lei 8586/83.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES RECÍPROCAS

51º Qualquer alteração na sistemática do prestaçâo dos serviços ajustados neste Contratodopenda de prévia
concordância entro as patins. po! escrito.

52ª Toda providencie tomada tanto pola CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA. visando racionatizaçâo
ou
apertelçoamento dos serviços, que resulte em alteração nos seus custos, sera obieto da renegociação das
clausulas Financeiras deste Contrato.

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

contratante atraves de pessoa designada com poderes para:

gv alisar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condicoes especificadas neste
on

:

52º comunicar àContratada quaisquer Irregularidades encontradas na execução dos servicos. estabelecendo
prazos para que as mesmas selam regularizadas:

53º nºiíiifªf. ªªVªfªf ª dªftunciar ocontratado em caso de descumprimento dos itens aato os constantes na
clausula Segunda:

94ª Pfºººdªr ao acompanhamento de execução do contrato. na forma do art. ar da Lei Federal sasa/ea.
“cando ºsélªrªddº que ª acao ou omissão. total ou parcial. da flscatlmçeo do Contratante não axirnirà a
contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

ª) A fiscalização Sªfª exercida no interesso exclusivo da contratante. nao excluindo nom reduzindo o
responsabilidade da contratada.

rcou: De1o151.rdoro, nªo:amal.:Ce114ntro, caE-lmrn-aaii:rt —
cep: «xsnzo uo
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DIRETORIA DE COMPRAS. CONTRATOS ELICITAÇÓES

c) ACONTRATADA requerer ou liver sido declarada aialencia. concorriam. insolvbnda ou dissoiução [udiciàl
ou extrajudicial:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —
DO FORO -As partes elegem oForo da Comarca do Valença. Esfado dà
Bahia. que prevalecerá sobre qualquer outro. por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presenta contrato.

E, por estarem assim justos eoonualados, nrmam opresente contrato em 02 (duas) vias do iguàitoor eforma na

presença das testemunhas que subscrevem depois de lido eachado conforme.
CAIRU-BA. 09 de lunho de 2022.
I
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ANEXOI

priorràsronms ATENÇAO ESPECIALIZADA

v
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RESUMO TERMO DE CONTRATO Nº 165/2022

Úvfjqzf“ 3

" k i

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2022 —INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
016/2022- T E R M O D E C O N T R A T O N º 165/2022.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CAIRU - CNPJ nº. 11.406.106/0001-06. CONTRATADA: NATALIA NADJA DINIZ DE

SOUZA, Empresário Individual, situada à Rua Barão Homem de Melo, nº 01, Sede. no
Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45.420-00O, inscrita no CNPJ sob o nº.
46.475.365/0001-73,

neste

ato

representada

na

forma

dos

seus

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela Sra. Natália Nadja Diniz de Souza, portadora do
documento de identidade nº 10.131.110-95, emitido pelo SSP/BA, inscrito(a) no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 046.194.885-00. DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo

a prestação de serviços de enfermagem nas Unidades de USF e UBS do Municipio de
Cairu/BA e emergência em regime de plantão para atendimento ambulatorial num total de
208 horas mensais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do
Municipio de Cairu— Bahia, de acordo com as especificações e valores estabelecidos neste
contrato. PRAZO DE VIGENCIA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12

(doze) meses, iniciando-se na data de
sua assinatura (09/06/2022 à 09/06/2023)
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
nº 8666/93, desde que observadas às normas legais vigentes. PREÇO ECONDIÇOES DE
PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,

pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de
horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação num valor
global de R$ 49.171,20 (quarenta e nove mil cento e setenta e um reais e vinte
centavos), durante o período de vigência deste termo conforme horas definidas no Anexo I
deste termo de contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o pagamento
deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações

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

UNlDADE

GESÃOR

FON

TE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA!

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA

15001002!

33.90.34.00.00
16210000

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu —Bahia, 09/06/2022. SIGNATÁRIOS:
CONTRATANTE: Cíntia Bonfim Rosemberg Meireles - CPF Nº 010.771.815-40.
CONTRATADA: Natália Nadja Diniz de Souza - CPF nº 046.194.885-00. TESTEMUNHAS:
Josenil Rocha e Silva Filho CPF nº 050.921.545-94 e Edina Marilza Silva de Araújo - CPF
Nº: 595885785-15
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R E S U M O T E R M O D E C O N T R A T O Nº 165/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2022 —INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
016/2022- T E R M O D E C O N T R A T O Nº 165/2022.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
D E C A I R U - C N P J nº, 11406106/0001-06. C O N T R A T A D A : N A T A L I A N A D J A D I N I Z D E

SOUZA, Empresário Individual, situada a Rua Barão Homem de Melo, nª 01, Sede, no
Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45420-000, inscrita no CNPJ sob o nº.
46475365/0001-73,
neste
ato
representada
na
forma
dos
seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela Sra. Natália Nadja Diniz de Souza, portadora do
documento de identidade nº 10131110-95, emitido pelo SSP/BA, inscritc(a) no Cadastro de
Pessoas Fisicas sob o nº 046.194.885—00. DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo
a prestação de serviços de enfermagem nas Unidades de USF e UBS do Municipio de
Cairu/BA e emergência em regime de plantão para atendimento ambulatorial num total de
208 horas mensais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do
Municipio de Cairu- Bahia, de acordo com as especificações e valores estabelecidos neste

contrato. PRAZO DE VIGENCIA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12
(doze) meses, iniciando-se na data de
sua assinatura (09/06/2022 a 09/06/2023)
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal

nº 8566/93, desde que observadas às normas legais vigentes. PREÇO E CONDIÇOES DE
PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
pelos serviços efetivamente prestados, a imponência correspondente ao número de
horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contrataçao num valor

global de R$ 49.171,20 (quarenta e nove mil cento e setenta e um reais e vinte
centavos), durante o periodo de vigência deste termo conforme horas definidas no Anexo l

destetermo de contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o pagamento
deste contrato correrão a conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações

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

FONTE

A

12/01

PROJETO ATIVIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

15001002!

16000000!
16210000
Cintia

NATUREZA DA DESPESA

2.006. /1.037 /2.067

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu CONTRATANTE:

ELEMENTO DE DESPESA!

Bonfim

Rosemberg

'

'

'

'

Bahia, 09/06/2022. SIGNATÁRIOS:

Meireles -

CPF

Nª 010,771.815-40.

CONTRATADA: Natália Nadja Diniz de Souza - CPF nª 046.194,B85—00. TESTEMUNHAS:
Josenil Rocha e Silva Filho CPF nº 050921545-94 e Edina Marilza Silva de Araújo - CPF
Nº: 5 9 5 8 8 5 1 8 5 - 1 5

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