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AVISO – Credenciamento Nº 001-2020;
0
Inexigibilidade Nº IL- 001-2020.
A Prefeitura Municipal de Apuarema
a, Torna-se público que no dia 13
3/02/2020, à
às 10h00m
min.a realiza
ação
de credenciam
mento de pessoas físicas e/o
ou jurídicas
s, objetivando o CR
REDENCIA
AMENTO DE

PES
SSOAS FÍÍSICAS E//OU JURÍDICAS ES
SPECIALIZ
ZADAS NA REALIZ
ZAÇÃO DE SERVIÇ
ÇOS
TÉC
CNICOS ESPECIAL
E
LIZADOS EM
E SERV
VIÇOS DE SAÚDE, CONFORM
C
ME PLANILHA TER
RMO
REF
FERÊNCIA
A, PARA O EXER
RCÍCIO DE
E 2020.De
emais atos pertinente
es a este certame serão
publicados em
m diário pró
óprio (www
w.apuarema.ba.io.org.b
br). Victor Otávio
O
Sou
uza Laurêncio, Presid
dente
L.
CPL

Ap
puarema – BA, 23 de Janeirode
J
2
2020.



_____
_________
_________
_________
______
Victor Otá
ávio Souza
a Laurêncio
o
Presidentee




1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KQ/2C1XDUHDE3S7CPXZFCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Quinta-feira
23 de Janeiro de 2020
3 - Ano - Nº 1697

Apuarema





EDITAL DE LICITAÇÃO
O CREDEN
NCIAMENT
TO Nº 001-2020
NEXIGIBIL
LIDADE Nºº IL-001-20
020
IN
PROCE
ESSO ADM
MINISTRA
ATIVO PA-0
097-2019

AVISO

O Presidente
P
e da Comisssão Perm
manente de
e Licitação do Municíípio de APUAREMA--BA; comunica
aoss interessa
ados que fará realizzar no 13
3 de Feverreiro de 2020,
2
Ás 1
10:00 hs, no Prédio
o da
Prefeitura, situada na Praça
P
Vere
eador Francisco Pere
eira, 67, Centro – ne
esta cidade
e, a realiza
ação
p
Credenciamentto de pessoas físicas e/ou jurrídicas, para
p
de Inexigibiilidade por
EDENCIAMENTO DE PESS
SOAS FÍS
SICAS E//OU JUR
RÍDICAS E
ESPECIAL
LIZADAS NA
CRE
REA
ALIZAÇÃO
O DE SERVIÇOS TÉCNICO
T
S ESPEC
CIALIZADO
OS EM SERVIÇOS DE SAÚ
ÚDE,
CONFORME PLANILH
HA TERMO REFER
RÊNCIA, PARA
P
O EXERCÍC
CIO DE 2020.Confo
orme
pecificaçõe
es, quantid
dades e condições
c
no Anexo
o I – Term
mo de refferência; quando
q
se
erão
esp
rece
ebidas as propostass e docum
mentos de habilitação
o nos term
mos do edital e seus
s anexos, que
será
á publicado
o na íntegrra no site Oficial
O
do Município
M
www.apua
w
arema.ba.io
o.org.br, Diário Oficia
al da
União e Jorn
nal de gran
nde circula
ação, fican
ndo os intteressadoss cientifica
ados que todos
t
os atos
dessta licitação serão publicados
p
no Diário
o Oficial do
o Municípiio, disponível no cittado site, link,
imp
prensa oficcial. A data
a e horário
o de atend
dimento para esclarrecimentoss é de Seg
gunda Feira a
Sexxta Feira das
d
10:00
0 ao 12:00
0 hs, Até dia 10 De Fevereirro De 202
20–Victor Otávio So
ouza
Lau
urêncio - Presidente Da
D Copel.
APU
UAREMA-B
BA, 23 De JaneiroDe
J
2
2020.


_________
_________
_________
______
_____
V
Victor
Otá
ávio Souza
a Laurênc
cio
Presiidente Da COPEL
C
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ED
DITAL DE LICIT
TAÇÃO CREDE
ENCIAMENTO N
Nº 001-2
2020
INEXIGIBILID
DADE Nº
N IL-001-2020
OCESSO
O ADMIINISTRA
ATIVO PA-097P
-2019
PRO
OB
BJETO: INEXIGIBILIDADE PORCRE
EDENCIAM
MENTO DE
D
PESS
SOAS FÍS
SICAS E/OU
E
JU
URÍDICAS
CIALIZADA
AS
NA
REALIZ
ZAÇÃO
DE
SE
ERVIÇOS
TÉCNIC
COS
ESPEC
ES
SPECIALIZ
ZADOS EM SER
RVIÇOS DE SAÚ
ÚDE, CONFORME PLANIL
LHA TER
RMO
RE
EFERÊNC
CIA, PARA O EXERC
CÍCIO DE 2020.
2
A PREFEITU
URA MUNIC
CIPAL DE APUAREM
A
MA, ESTADO
O DE BAHIA, pessoa jurídica de
e direito público
intterno, com sede na Praça
P
Vere
eador Fran
ncisco Perreira, 67, Centro
C
– nesta cida
ade, inscrito
o no
CN
NPJ sob o n. 16.434
4.292/0001--00,doravan
nte denominada PREFEITURA, em conforrmidade co
om o
esstabelecido no artigo 25
5, caput, da
a Lei nº 8.66
66/93 e nes
ste Edital e seus anexo
os,torna púb
blico que esstará
reccebendo pedidos
p
de
e inscrição de pesso
oas físicas
s e jurídiccas interesssadas em
m participarr do
pro
ocedimento
o de credenciamento para prestaçção de serviços médico
os ao Municcípio de AP
PUAREMA - BA,
co
onforme con
ndições esta
abelecidas neste Edita
al e seus an
nexos.
O presente procediment
p
to de crede
enciamento será coord
denado pela
a Comissão
o Permanen
nte de Licita
ação
oDecreto nºº. 003/2020 de 02 de ja
aneiro de 20
020.
insstituída pelo
1. DO OBJET
TO.
1. Constitui objeto deste certame,, nos termo
os da Lei fed
deral nº. 8.6
666/93, o C
CREDENCIAMENTO
O DE
1.1

PE
ESSOAS FÍSICAS
F
E
E/OU
JUR
RÍDICAS ESPECIALIIZADAS NA
N REALIZ
ZAÇÃO DE
D SERVIÇ
ÇOS
TÉ
ÉCNICOS ESPECIA
ALIZADOS EM SERV
VIÇOS DE
E SAÚDE, CONFORME PLANILHA TER
RMO
RE
EFERÊNC
CIA, PARA
A O EXER
RCÍCIO DE
E 2020, mediante
m
ad
desão às ccondições previstas neste
n
Ed
dital.
1.2
2. Este cerrtame definirá as pesssoas físicass e/ou juríd
dicas habilitadas ao ccredenciame
ento que, após
a
forrmalização por Contra
ato, ficarão
o autorizada
as a presta
ar serviços na área d
de saúde e realização
o de
exxames ao Município
M
de
e APUAREMA - BA e em conformidade com
m o estabe
elecido nestte Edital e seus
s
an
nexos.
1.3
3. A celebra
ação do Co
ontrato e a consequen
nte realizaç
ção do obje
eto não aca
arretará, ne
ecessariame
ente,
de
espesa ou outra
o
obrigação ou víncculo jurídico
o-trabalhista
a ou funcion
nal para o M
Município de
e APUAREM
MA BA
A, não podendo a em
mpresa ou pessoa físiica credenc
ciada, nos termos deste Edital, nada exigiir ou
recclamar.
2. DO PEDIDO DE INSC
CRIÇÃO.
2.1
1- As inscriçções ficarão
o abertas por
p um perío
odo indeterrminado, ten
ndo início a partir da data
d
da prim
meira
pu
ublicação, podendo
p
se
er contrata
ados novoss profission
nais de saú
úde, na vig
gência des
ste, desde que
ob
bedecidas as
a exigência
as estabele
ecidas no mesmo,
m
con
nforme nece
essidade, d
disponibilida
ade financeira e
orççamentária da Adminisstração Mun
nicipal.
2.2
2- Este Edittal será divu
ulgado atravvés de extrato publicad
do no Diário
o Oficial da
a União, no Diário oficia
al do
Mu
unicípio e jo
ornal de gra
ande circula
ação.
2.3
3- Mensalm
mente será
á realizada a divulgaçção dos re
esultados referentes
r
a
aos profiss
sionais apto
os à
co
ontratação no
n Diário Official do Município, casso ocorra.
2.3
3 Outros essclarecimen
ntos ou conssultas ao Edital
E
poderã
ão ser obtid
dos atravéss do telefone 073-73-327612
287 Ou E-mail: pmapua
arema2017@hotmail.ccom
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3. DO PRAZO
O, VALIDAD
DE E PART
TICIPAÇÃO
O.
3.1
1 Este edita
al obedecerrá aos seguintes prazos e validade
es:
a) prazo de inscrições: Indetermina
ado contado
os a partir da data da
a primeira p
publicação deste
d
editall. Os
presentar su
uas proposttas e creden
nciar-se a qualquer
q
mo
omento.
intteressados poderão ap
b) validade do
d credenciamento: O prazo parra início da
a prestação
o de serviçços será im
mediatamen
nte à
o contrato. O contrato
o terá vigê
ência de 12
2 meses, contado
c
da
a data da sua
s
assinatura,
asssinatura do
po
odendo ser prorrogado de conform
midade com o inciso II do
d art. 57 da
d Lei nº 8.6
666/93, via termo aditivvo.
3.2
2 Poderão participar do
d procedim
mento de crredenciame
ento todas as
a pessoass físicas e/o
ou jurídicas que
militem no ram
mo pertinen
nte ao objeto descrito.
3 É vedada a participação de pessoas físicass e/ou jurídiicas que:
3.3
a) não atenda
am às condições e exig
gências con
ntidas no prresente Edittal;
alquer naturreza resulta
antes de con
ntratos firmados com a Administra
ação
b) tenham soffrido restriçções de qua
ública, enqu
uanto perdurarem os motivos
m
dete
erminantes da
d punição;
Pú
c) profissionais cuja carg
ga horária seja
s
incompatível com o serviço a ser executa
ado;
d) que esteja
am com o direito
d
de liccitar e conttratar com a Administrração Públiica suspens
so, ou por esta
ten
nham sido declaradas
d
inidôneas;
f) Também
T
nã
ão poderão
o participar deste
d
Crede
enciamento
o quaisquerr interessad
dos que se enquadrem
e
m nas
vedações pre
evistas no artigo 9º da Lei
L nº 8.666
6/93.
3.4
4 Não será permitido credenciame
c
ento de empresas em consórcio.
3.5
5 As inform
mações com
mplementares que se fizerem ne
ecessárias referentes
r
ao Edital serão
s
presta
adas
pe
ela Comissã
ão Permane
ente de Licittação.
3.5
5.1 Esclareccimentos de
e dúvidas sobre
s
os doccumentos serão
s
atendidos mediante solicitaç
ção, por esccrito,
en
ncaminhada
a à Comissã
ão Permane
ente de Licitação, que poderão se
er respondid
das, aquela
as considera
adas
pe
ertinentes, a todos os interessados que tenha
am retirado
o este Edital, inclusive pessoas fís
sicas e juríd
dicas
já credenciadas;
m considera
ação qualq
quer consulta, pleito ou
o reclama
ação, que não
n
tenha sido
a) Não será levado em
or escrito e devidam
mente prottocolizada na sala de
d licitaçõe
es, sendo, ato contíínuo,
forrmulada po
en
ncaminhada
a à Comissã
ão Permane
ente de Licittação.
4. DA ENTRE
EGA DOS ENVELOPE
E
ES.
4.1
1 O envelo
ope contendo o Requ
uerimento de
d Inscrição e a documentação necessária
a à análise
e do
cre
edenciamen
nto do interessado deverá
d
serr indevassável, herm
meticamente
e fechado e entregu
ue à
Co
omissão Pe
ermanente de
d Licitação
o, na forma prevista ne
este Edital, conforme endereço e horário ab
baixo
esspecificadoss:
a) local de entrega
e
doss envelopess e realização do cre
edenciamen
nto: Sala de
e Licitações da Prefe
eitura
Mu
unicipal de APUAREM
A
A - BA, sito
o à Praça Ve
er. Francisc
co Pereira, 67, Centro – Apuarem
ma – Ba.
b) horário parra entrega dos
d envelop
pes: em diass úteis, das
s xx De xxx
x De2020, à
às 00h00miin;
2 O envelop
pe poderá também serr encaminha
ado pelos correios
c
parra o mesmo
o endereço especificad
e
4.2
o no
ite
em 4.1.
4.3
3 O envelop
pe deverá ainda
a
indica
ar em sua pa
arte externa
a e frontal os
o seguintess dizeres:
PR
REFEITURA
A MUNICIP
PAL DE APU
UAREMA-B
BA
À COMISSÃO
O PERMAN
NENTE DE LICITAÇÃO
O

ED
DITAL DE LICITAÇÃ
ÃO CREDE
ENCIAMEN
NTO Nº 00
01-2020
INEXIGIBILIIDADE Nº IL-001-2020
PR
ROCESSO ADMINISTRATIVO PA
A-097-2019
9
PE
ESSOAS FÍÍSICAS E/O
OU JURÍDIC
CAS: nome
e da empresa ou profissional intteressado.
EN
NDEREÇO:
CIDADE:
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4.4
4- A PREFE
EITURA não
o se respon
nsabilizará pelo
p
envelo
ope entregue
e em datas, locais e ho
orários distiintos
da
aqueles indicados e definidos nestte Edital.
5. DO CREDE
ENCIAMEN
NTO.
5.1
1- Será re
ealizada co
oleta e aná
álise dos documentos
d
s do item 7 referenttes a habillitação juríd
dica,
reg
gularidade fiscal e trab
balhista e qualificação
q
o técnica de
e pessoas físicas
f
e/ou
u jurídicas interessadas no
ob
bjeto descritto neste Edital, além do
o cumprime
ento de outrras obrigaçõ
ões contida
as na legisla
ação aplicávvel e
ne
este instrum
mento convo
ocatório;
5.2
2- Observad
do o cumprrimento de todas as obrigações estabelecida
e
as neste Ed
dital, o cred
denciamentto de
cada interesssado dar--se-á com
m a homo
ologação e posteriorr assinatura do terrmo contra
atual
orresponden
nte, sendo a sua eficácia condiccionada á publicação de seu exxtrato no Diário
D
Oficia
al do
co
Mu
unicípio.
5.3
3- Entre oss credenciados da mesma catego
oria, serão classificados pela ord
dem de apresentação dos
en
nvelopes co
ontendo os documento
os de habilitação, junto
o ao setor indicado no
o item 4.1, a, do pressente
insstrumento e posteriorm
mente, o me
esmo critérrio será ado
otado para a contratua
alização dos
s credencia
ados,
ou
u seja, confo
orme a orde
em cronológ
gica de apre
esentação.
5.4
4- O crede
enciamento dos intere
essados terrá a validad
de de 12 (doze)
(
messes, contad
dos da data
a da
pu
ublicação do
o extrato do
o Contrato no órgão oficial,
o
pode
endo ser prrorrogado n
na forma da
a legislação
o em
vig
gor, observa
ado o dispo
osto neste Edital.
E
5.5
5- Os servviços a serrem prestados serão na sede e/ou
e
zona rural do m
município de
d APUARE
EMA
esspecificamente junto a Secretaria Municipal de
d Saúde e demais órrgãos da ad
dministração
o municipal que
inttegram o sistema
s
úniico de saúde, inclusivve no Cen
ntro de Saú
úde e PSF
F’s, junto à população
o do
mu
unicípio.
6. DA APRES
SENTAÇÃO
O DA DOCU
UMENTAÇÃ
ÃO.
6.1
1- Os docu
umentos exxigidos para
a habilitaçã
ão no prese
ente processso de cre
edenciamento poderão
o ser
ap
presentadoss em origina
al, ou por qualquer
q
pro
ocesso de cópia,
c
desd
de que deviidamente autenticadoss por
cartório comp
petente ou, ainda, atravvés de publicação da imprensa official.
1.1- Os doccumentos poderão,
p
ta
ambém, serr apresenta
ados em có
ópias simple
es, porém acompanha
ados
6.1
do
os originais para serem
m autenticad
dos por mem
mbro da Co
omissão Perrmanente de Licitação.
6.2
2- As certid
dões de reg
gularidade e outros do
ocumentos emitidos via
v internet deverão se
er devidam
mente
co
onfirmadas e autenticad
das pela Co
omissão Pe
ermanente de
d Licitação
o.
6.3
3. Não serã
ão considera
adas docum
mentações apresentada
a
as por fax ou
o e-mail;
6.4
4. Todos oss documenttos deverão
o estar dentro dos respectivos prrazos de va
alidade na data
d
de enttrega
do
os envelope
es, de que trrata o item 4 deste Edital;
6.5
5. Documen
ntos que nã
ão tenham a sua valid
dade expre
essa e/ou le
egal fixada pelo órgão
o emissor serão
co
onsideradoss válidos pelo prazo de 90 (noventta) dias, con
ntados a pa
artir da data
a de sua em
missão;
6.6
6. Quando a pessoa ju
urídica posssuir filiais, to
odos os documentos apresentado
a
os deverão se referir a um
só
ó local de co
ompetência.
6.6
6.1. Toda documentaç
d
ção apresentada deve
erá ser corrrespondente
e a um único CNPJ, para
p
empre
esas,
salvo, quando
o, no caso de tributos e contribuiições das filiais,
f
a empresa estiver autorizad
da a centra
alizám
ou se
ede. Neste caso, os do
ocumentos comprobattórios de ta
al centraliza
ação, forneccidos
loss em sua matriz
pe
elo(s) órgã
ão(s) comp
petente(s), deverão ser apres
sentados juntamente
j
com a documenta
ação
co
orresponden
nte.
7. DA DOCUM
MENTAÇÃO.
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7.1
1. Do interressado em
m credencia
ar-se para prestação de serviço
os na área
a de saúde
e da Prefe
eitura
Mu
unicipal de APUAREM
MA - BA se
erá exigida,, para fins de participação, a ap
presentação
o dos seguiintes
do
ocumentos:
ABILITAÇÃ
ÃO PESSOA
A JURÍDICA
A
HA
a) Registro co
omercial, no
o caso de empresa
e
ind
dividual;
b)--Ato constittutivo, estattuto ou contrato social em vigor, devidamente registrad
do na Junta
a Comercial, em
se
e tratando de sociedades comerciais (Contra
ato Social co
om todas as
a Alteraçõe
es Contratuais ou Contrato
so
ocial consolidado);
c)--Documento
os de ele
eição dos atuais ad
dministradores, tratan
ndo-se de sociedade
es por açções,
accompanhado
os da docum
mentação mencionada
m
a na línea "b
b", deste su
ubitem;
d) Ato constittutivo devidamente reg
gistrado no Cartório de
e Registro Civil
C de Pessoas Jurídicas tratand
do-se
de
e sociedade
es civis, aco
ompanhado de prova da diretoria em
e exercício;
e) Decreto de autorizaçção e ato de
d registro ou autorização para funcioname
ento exped
dido pelo órgão
co
ompetente, tratando-se
e de empre
esa ou socciedade estrangeira em
m funcionamento no país,
p
quand
do a
atividade assim o exigir;
f) Cédula
C
de Identidade
I
e CPF dos Sócios.
7.2
2. Documentos Relativos à Regularidade trabalhista
t
a:
a)--Prova de in
nscrição no
o Cadastro Nacional
N
da
a Pessoa Ju
urídica do Ministério
M
da
a Fazenda (CNPJ);
(
b) Prova de Regularidad
R
de fiscal de
e todos os tributos
t
federais, inclusive contrib
buições pre
evidenciáriass, tanto
no
o âmbito da
a Receita Federal qu
uanto no âm
mbito da Procuradoria
P
a da Fazenda Nacion
nal, em um
m único
do
ocumento (C
Certidões Negativas na
a forma prevvista na Portaria MF 35
58, de 05 d
de setembro
o de 2014);
c) Prova de re
egularidade
e relativa ao
o Fundo de Garantia por
p Tempo de
d Serviço (FGTS), forrnecida pela
a Caixa
ederal, de acordo
a
com
m a Lei n° 80
036 de 11 de
d maio de 1990;
Ecconômica Fe
d) Prova de regularidad
de com a Fazenda
F
Estadual (Ce
ertidão de Tributos Esstaduais) emitido
e
pelo
o órgão
co
ompetente, da
d localidad
de de domiccilio ou sede
e da empre
esa propone
ente na form
ma da Lei.
e) Prova de regularidade
e com a Fazzenda Mun
nicipal onde for sediada
a a empressa, mediante
e apresenta
ação de
ce
ertidões neg
gativas de competência
a Municipal..
f)C
Certidão Ne
egativa de Débitos
D
Tra
abalhistas - CNDT, ou Positiva co
om efeito de Negativa, em cumprimento
ao
o disposto na
n Lei n.º 12.440,
1
de 07/07/2011
1. Para fins
s de habilita
ação, será considera
ada a CNDT mais
atu
ualizada, conforme
c
entendimen
nto do Tribu
unal Superrior do Trab
balho-TST..
7.3
3. Documentos Relativos à Qua
alificação Econômico
E
-Financeira
a:
a)ccertidão ne
egativa de falência
f
exp
pedida pelo
o distribuido
or da sede da pessoa
a jurídica, ou
o de execu
ução
pa
atrimonial, expedida
e
no
o domicílio da pessoa jurídica, qu
ue esteja dentro do prrazo de validade expre
esso
na
a própria cerrtidão. Caso
o não houve
er prazo fixado, a valid
dade mínima de 90 (no
oventa) dias
s.
7.4
4. QUALIFICAÇÃO TÉ
ÉCNICA.
a).. Declaração, Anexo III deste Edittal, de que não
n possui em seu qua
adro de pesssoal, atuan
ndo em trab
balho
no
oturno, perig
goso ou insalubre men
nores de 18 anos ou a realização de qualque
er trabalho por
p menore
es de
16
6 anos, salvo na condiçção de apre
endiz, na forrma da lei,
b). Declaraçã
ão, Anexo IV
V deste Ed
dital, de que
e a empres
sa não se acha
a
declarrada inidône
ea para licittar e
co
ontratar com
m o poder pú
úblico, ou suspensa de
e licitar ou contratar
c
co
om o Municíípio de APU
UAREMA - BA,
B
c).. Cópia do registro prrofissional do
d responssável técnic
co da emprresa, junto aos órgãos
s de Classe
e da
resspectiva unidade da fe
ederação a qual
q
funcion
na.
d) Declaração
o de Acumu
ulação de Cargos
C
(ane
exo V).
7.5
5. A documentação completa deverá ser prottocolizada nos
n termos do item 4 d
deste edital.
7.6
6. Em relaçção aos doccumentos de
d que trata
am os itens
s 7.3.3 e 7.3.4 deste Edital, serã
ão aceitos, para
efe
eito de habiilitação, pro
otocolos de entrega ou solicitação de docume
ento perante
e o órgão competente
c
.
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5. HABILITA
AÇÃO PES
SSOA FÍSIC
CA
7.5

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

CópiadoD
Diplomaou
uCertificad
dodeConcllusãodeCu
ursodevida
amenterec
conhecido
opelo MEC
C;
Cópia do RG, CPF, comprov
vante de endereçoat
e
tualizado
vante de In
nscrição no
o INSS, PIS
P ouPAS
SEP;
Comprov
Comprov
vantedequitaçãodedébitocomo
orespectiv
vo órgão de classe d
desuaárea
adeatuação;
Certidão Negativa de Débitos Gerais e TributosM
Municipais
s;
CurriculumVitae;
Declaraçã
ãodeterco
onhecimen
ntodatabeladehonoráriosdomu
unicípio.
Declaraçã
ão, Anexo IV deste Edital,
E
de que a pesso
oa física nã
ão se acha
a declarada inidônea
a
para licita
ar e contrattar com o poder
p
público, ou sus
spensa de licitar ou ccontratar com o
Município
o de APUAREMA - BA
A,
n) Declaraçã
ão de Acum
mulação de
e Cargos (anexo
(
V).
o) Documen
ntos de cursos
c
esp
pecíficos para cada
a área esstipulada n
no Edital, devidame
ente
recconhecidos no âmbitto Naciona
al.
7.6
6. Em rela
ação ao documento
d
o de que trata o su
ubitem antterior, será
á aceito, para
p
efeito
o de
ha
abilitação, protocolos
p
s de entreg
ga ou solicitação de documento
d
o perante o órgão com
mpetente.
8. DA ANÁL
LISE DA DOCUMEN
D
TAÇÃO.
ocumentoss protocolizados, após
a
os procedime
entos de juntada ao proce
esso
8.1. Os do
dministrativvo pertinen
nte, serão analisado
os pela Co
omissão Pe
ermanente
e de Licitaç
ção dentro
o do
ad
pra
azo estipulado para credenciam
mento nesste edital.
8.2
2. Os ped
didos de credenciam
c
mento eventualmente
e indeferid
dos consta
arão de ata própria, na
forrma da leg
gislação ap
plicável.
8.3
3. Das decisões pro
oferidas pela Comissã
ão de Cred
denciamen
nto caberá recurso, no
n prazo de
e 05
(ciinco) dias úteis, conttados a partir da data
a de suas publicaçõe
p
es na Impre
ensa Oficia
al de Bahia
a.
8.4
4. Havend
do interpossição de recurso
r
co
ontra decis
são da Co
omissão de Credenc
ciamento será
s
ab
berto o pra
azo de 5 (cinco) dia
as úteis para
p
que os
o demais interessados apres
sentem Co
ontra
Ra
azões.
8.5
5. O recursso, devidamente pro
otocolizado
o dentro do
o prazo leg
gal, será en
ncaminhad
do à Comisssão
Pe
ermanente de Licitação que poderá
p
recconsiderar ou não sua
s
decisã
ão, ou enc
caminhá-lo
o ao
Prrefeita Mun
nicipal, parra a decisã
ão final;
8.6
6. A Comisssão Perm
manente de
e Licitação
o, sempre que
q reconssiderar ou não sua decisão,
d
o fará
po
or escrito, de forma
a fundame
entada, co
omunicand
do o fato, formalmente, aos interessa
ados
insscritos e pa
articipante
es deste ce
ertame.
9. DOS REC
CURSOS ORÇAMEN
O
NTÁRIOS
9.1 para fazzer face às
à despesa
as, serão utilizadas as dotações orçam
mentárias do orçame
ento
vig
gente do Município
M
d APUARE
de
EMA:
Un
nidade: 03
3.01.10 – FUNDO
F
MU
UNICIPAL
L DE SAÚD
DE
Prrojeto/Ativ
vidade: 2.0
038 – Dese
en. Das Atividades da Atenção Básica de
e Saúde
Elemento de Despesa
a: 3.3.90.3
36.00 – Ou
utros Serviç
ços de Terrceiros – P
Pessoa Físiica
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Elemento de Despesa
a: 3.3.90.3
39.00 – Ou
utros Serviç
ços de Terrceiros – P
Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Recursos:
R
02 / 14
Prrojeto/Ativ
vidade: 2.0
043 – Manutenção do
o Program
ma de Saúd
de da Famíília
Elemento de Despesa
a: 3.3.90.3
36.00 – Ou
utros Serviç
ços de Terrceiros – P
Pessoa Físiica
Elemento de Despesa
a: 3.3.90.3
39.00 – Ou
utros Serviç
ços de Terrceiros – P
Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Recursos:
R
02 / 14

10
0 – DOS VA
ALORES
10
0.1 Pelos serviços
s
prestados, pagarão
p
oss valores co
onstantes do anexo I do presente edital, que
esstabelece tabela de
e valoress para co
ontratos de
d creden
nciamentoss celebra
ados com os
pro
ofissionaiss de saúde
e vinculado
os à Secrettaria Munic
cipal de Sa
aúde de AP
PUAREMA
A-BA.
10
0.2 As desspesas com
m alimenta
ação, transporte, remuneração
o e imposstos incidentes sobre
e os
se
erviços, serrão de resp
ponsabilida
ade dos crredenciado
os.
11
1. DA ATUALIZAÇÃO
O FINACE
EIRA E DO
O REAJUS
STE DE PR
REÇOS
11.1. Os pre
eços das consultas
c
e exames serão
s
fixos
s e irreajustáveis.
11.1.1. Apóss os prime
eiros 12 (doze) mese
es, em cas
so de prorrrogação, o
os preços das consu
ultas
ou exame
es poderão
o ser reajjustados, em conforrmidade com
c
a legislação vigente, com
m a
e/o
ap
plicação do
o Índice Ge
eral de Pre
eços do Me
ercado – IG
GPM, acum
mulado no período.
11.2. Ocorre
endo dese
equilíbrio econômicoe
-financeiro do futuro
o contrato, em face dos
d aumentos
de
e custo que não posssam, por vedação legal, ser refletidos
r
a
através
de
e reajuste ou revisão
o de
pre
eços básiccos, as partes de comum acorrdo, com base
b
no arttigo 65, II “d” da Lei de Licitações,
bu
uscarão um
ma solução
o para a qu
uestão.
11.3. Durantte as nego
ociações, o prestado
or de serv
viço contra
atado em h
hipótese alguma
a
pod
derá
pa
aralisar a execução
e
d serviço
dos
os.
12
2. DO DES
SCREDENC
CIAMENTO
O
12
2.1. O pressente crede
enciamentto tem cará
áter precárrio. A qualq
quer momento, o CR
REDENCIA
ADO
ou
u a ADMIN
NISTRAÇÃO PÚBLIC
CA podem solicitar o descreden
nciamento, caso não
o tenham mais
m
intteresse.
12
2.2. O CR
REDENCIA
ADO que desejar
d
in
niciar o prrocedimentto de desscredenciamento devverá
so
olicitá-lo me
ediante avviso escrito
o, com anttecedência
a mínima de
d 30 (trintta) dias, po
orém em caso
c
de
e descrede
enciamento
o, o CRED
DENCIADO
O obrigar-s
se-á a manter os de
escontos aos
a serviço
os já
iniciados até
é que concluam.
3. DO CAN
NCELAMENTO
13
13
3.1. O cancelamento
o da presta
ação dos serviços te
erá lugar de
d pleno d
direito, ind
dependente
e de
no
otificação ju
udicial ou extrajudicia
e
al, quando
o o profissio
onal crede
enciado:
a) recusar-se
e a prestarr os serviços, preesta
abelecidos
s na ordem
m de convo
ocação;
arte, as obrigações
o
decorrenttes desta licitação, sem prévia e
b) transferir, no todo ou em pa
exxpressa anuência da Prefeitura Municipal de APUAREMA.
14
4. DAS SA
ANÇÕES



7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KQ/2C1XDUHDE3S7CPXZFCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Quinta-feira
23 de Janeiro de 2020
10 - Ano - Nº 1697

Apuarema



14
4.1. O desscumprimento das ob
brigações ajustadas, inclusive sua inexe
ecução, to
otal ou parrcial,
e/o
ou das con
ndições prrevistas ne
este edital,, sujeitará o credencciamento à
às sanções
s dispostass no
artt. 87 da Le
ei 8666/199
93.
15
5. DAS DIS
SPOSIÇÕE
ES GERAIS.
15
5.1. Este ed
dital deverrá ser lido e interpreta
ado na sua
a integralid
dade;
15
5.2. À Com
missão Pe
ermanente de Licitaçã
ão ou à Autoridade Superior é facultado
o, em qualq
quer
fasse, promo
over diligências de
estinadas a esclarrecer ou complem
mentar a instrução do
pro
ocedimentto, bem co
omo solicittar a órgã
ãos compe
etentes a elaboração
e
o de parec
ceres técn
nicos
de
estinados a fundamentar as deccisões;
15
5.3. As de
emais con
ndições ou
u exigênciias pertine
entes ao objeto de
este Edital são aquelas
co
onstantes dos
d seus anexos,
a
parrtes integra
antes destte Instrume
ento;
15
5.4. O pressente proce
edimento poderá
p
serr revogado
o por razõe
es de interresse público decorre
ente
de
e fato sup
perveniente
e devidam
mente com
mprovado, ou anula
ado, no todo ou em
e parte, por
ile
egalidade, de ofício ou por provocação de terceirros, media
ante pareccer escrito,, devidame
ente
fun
ndamentad
do, da Adm
ministração
o Pública;
15
5.5. A Com
missão Pe
ermanente de Licitação, no in
nteresse da
d Adminisstração Pú
ública, pod
derá
relevar omisssões puramente form
mais obserrvadas na documentação, desd
de que não
o contrarie
em a
gislação vigente e nã
ão comprometam a liisura do prrocedimentto;
leg
15
5.6. Na con
ntagem do
os prazos estabelecidos neste Edital, exxcluir-se-á o dia do início e inccluirse
e-á o do ve
encimento;
15
5.7. A PRE
EFEITURA poderá, a qualquer tempo,
t
pro
omover aju
ustes e mod
e
dificações no Edital e/ou
su
uas peças ou partess, em deccorrência de
d alteraçõ
ões na leg
gislação a
aplicável, promovend
p
do a
de
evida publiccação na Imprensa Oficial
O
do Estado
E
de Bahia;
15
5.8. A presstação dos serviços somente
s
p
poderá
oco
orrer em esstabelecim
mento do credenciado
o ou
em
m estabelecimento crredenciado
o da PREF
FEITURA, conforme
c
d
dispuser
o temo de contrato.
c
15
5.9. A PRE
EFEITURA
A atuará diuturnamen
nte, de forma a gara
antir que o
os usuários
s dos servviços
de
e saúde recebam
r
a
atendiment
to especia
alizado em
m conform
midade com
m as esp
pecificaçõe
es e
pa
adrões esta
abelecidoss pelo SUS
S;
15
5.10. O cre
edenciado deverá em
mitir Nota Fiscal ou instrumen
nto apto a substituí-lo, no caso
o de
pe
essoa jurídica, e NOT
TA FISCAL
L DE PRESTAÇÃO DE
D SERVIIÇOS AVU
ULSA no ca
aso de pesssoa
físsica, constando número do CN
NPJ ou CP
PF, do con
ntrato e ob
brigatoriamente a ide
entificação dos
se
erviços prestados, o valor
v
unitá
ário e o vallor total do
o pagamen
nto pretend
dido, já inc
cluído todos os
im
mpostos, ta
axas e encargos, allém do no
ome e o número
n
do
o banco, da agênciia e da co
onta
co
orrente parra crédito do pagam
mento, aco
ostando aiinda à me
esma, rela
atório auxiliar detalha
ado,
disscriminand
do a presta
ação dos serviços,
s
s
seus
valore
es unitárioss, com a a
aprovação da Secrettaria
Mu
unicipal de
e Saúde de
e APUARE
EMA - BA.
15
5.11. Fica eleito o foro
f
da co
omarca de
e APUAREMA - BA
A para dirrimir quais
squer dúvvidas
oriundas desste creden
nciamento, com exprressa renúncia de qu
ualquer outro por ma
ais privilegiado
ue seja;
qu
15
5.12. Consttituem ane
exos deste instrumen
nto convoca
atório, dele
e fazendo parte integ
grante:
a) Anexo I – ESPECIF
FICAÇÕES
S DOS SER
RVIÇOS E TABELA DE
D PREÇO
OS;
O DE REQUERIMEN
NTO DE INSCRIÇÃO
O;
b) Anexo II – MODELO
O DE DECLARAÇÃO
O DE EMPR
REGADOR
R;
c) Anexo III - MODELO
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d) Anexo IV – MODELO DE DEC
CLARAÇÃO
O DE IDON
NEIDADE;;
e) Anexo V- MODELO DE DECL
LARAÇÃO DE ACUM
MULAÇÃO DE CARG
GO;
A DE CONT
TRATO.
e) Anexo VI – MINUTA
PUAREM
MA – BA, 23 de Ja
aneiro de 2020.
AP
_____
_________
_________
_________
______
V
Victor
Otá
ávio Souza
a Laurênc
cio
Presiidente Da COPEL
C

EDITAL DE LICITAÇÃ
ÃO CREDENC
CIAMENTO Nº
N 001-2020
INEXIGIB
BILIDADE Nº IL-001-2020
I
PR
ROCESSO AD
DMINISTRAT
TIVO PA-097-2
2019

ANEXO I
ESP
PECIFICAÇ
ÇÕES DOS SERVIÇOS
S E TABEL
LA DE PREÇOS;

C
CargaHorár
ria(CH)

Quantt.
Profissio
onal

40

10

2.640,00

40
02Plaantõesde2
24hP/Mês

4
3

2.640,00
4.800,00

02Plaantõesde2
24hP/Mês

2

4.800,00

Técniico de Enferrmagem (Po
osto Saúde))

Plantão24
4X72

4

1.200,00

Cond
dutor Ambuulância (Postto Saúde)

Plantão24
4X72

4

1.200,00

Técniico Informáática Sistemaa

40

4

1.045,00

Farmaacêutico

20

2

1.800,00

Fisiotterapeuta

P
Profissional
Enfermeiro
Dentiista
Gineccologista
Psiquiatra

orBruto
Valo
MêsR$
M

40

2

2.640,00

Cond
dutor Socorrrista (SAMU
U)

Plantão24
4X72

5

1.600,00

Técniico Enfermaagem -Socorrista - SAM
MU

Plantão24
4X72

5

1.600,00

Nutriicionista

20

2

1.500,00

Assisttente Sociall

20

2

1.500,00

Educaador Físico

20

2

1.500,00

04Plaantõesde2
24hP/Mês

3

8.000,00

40

6

12.000,00

40
20
8
80Consulta
P/Mês

6
2
2

1.200,00
1.500,00
3.000,00

02Plaantõesde2
24hP/Mês
Totall Geral


2

4.800,00

Médicco Plantonissta UBS Clinico Geral
Médicco UBS (PSF) Clinico Geral
G
Técniico de Enferrmagem UB
BS
Psicólogo
Optom
metrista
Ortopedista

60.965,00
6
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VALORGLOBALD
DAPROPOSTA
AR$:60.96
65,00(Sesse
entamil,no
ovecentose
esessentae
ecincoreaiis).
Parágrafo único – As quantida
ades são esttimadas em função
f
de po
ossível neces
ssidade, não
o implicando em obrigaçã
ão de
serem
m solicitadas em sua tota
alidade.

Valida
ade desta Proposta:
P
60
0 (sessenta
a) dias;
Nos preços
p
acim
ma já estão
o incluídas todas as despesas
d
diretas
d
e indiretas que
e impliquem
m ou venha
am a
impliccar no cump
primento da
a presente Proposta
P
de
e Preços.
APUA
AREMA-BA
A. XX DE XX
XXXX DE 2020.
_
__________
__________
__________
___
NO
OME/CNPJ
J/CPF
OB
BSERVAÇÕ
ÕES:
1 - Admite–
–se, para atender ao
o interesse
e público, carga horrária inferio
or, aplicand
do–se redu
ução
oporcional na
n remunerração a ser paga.
pro
2 - Nos valores estabellecidos nesste edital estão incluíd
dos todos os
o adiciona
ais, quais sejam,
s
adiciional
oturno e de insalubridad
de.
no
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E
EDITAL
DE LICITAÇÃO
O CREDEN
NCIAMENTO
O Nº 001-20
020
INEXIGIBILIDADE Nº IL-001-202
20
PROC
CESSO ADMINISTRAT
TIVO PA-09
97-2019

ANEXO II.
MODELO
O DE REQ
QUERIMEN
NTO DE IN
NSCRIÇÃO
O
À PREFEITURA MUNIC
CIPAL DE APUAREMA
A
A-BA

Pa
ara a atenç
ção da Co
omissão Permanent
P
te de Licitação.
Re
eferência: Edital de Credenciiamento nº 001/2020
0.
(R
Razão
social)
.......................................................................................,
CN
NPJ/MF
nº
.............................................., inscrição estadual nº........................................., telefone:...........................
faxx: ...........................
u representtante
e-maill:........................................................., por seu
leg
gal,
se
enhor
(
(a)..............
......................................................................
...................................,
(na
acionalidade).................................,(estado civil)
c
...........................,, RG nº............................., expe
edido
......................,
à
residente
po
or.......................,CPF
nº
e
.................................................................................................................................., nº.........., apto. nº
............., Bairrro: .........................................., (cid
dade) .................../(UF)) ......., CEP
P: ........................, teleffone:
................................., celular:.................................., e-mail: .............................................................., requer
sua inscrição no processo nos term
mos da Lei federal nº 8.666/93, o credencia
amento de pessoas físsicas
e/o
ou jurídicass especializzadas na re
ealização de
d serviços
s médicos, visitas médicas, cons
sultas médicas,
se
erviços de urgência
u
mé
édica em sistema
s
de plantões médicos
m
e exames,
e
pa
ara atender a demanda
a no
ate
endimento especializa
ado e hospital municip
pal mediantte adesão às condiçõ
ões prevista
as no Edita
al de
cre
edenciamen
nto nº. 001//2020.
Ite
em solicitado
o para cred
denciamento
o---------------------------------

AP
PUAREMA--BA, ..... de ..................................... de............

_____
__________
_________
__________
__________
__________
__________
_________
_______
(Assin
natura do profissional
p
o do(s) rep
ou
presentante
e(s) legal(is) da empressa, sobre carimbo)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
E
O Nº 022-20
019
20
INEXIGIBILIDADE Nº IL-001-202
C
CREDENCI
IAMENTO Nº
N C001-20
019
PROC
CESSO ADMINISTRAT
TIVO PA-09
97-2019

ANEXO III
MODELO
O DE DECL
LARAÇÃO
O DE EMPREGADOR
R
DE
ECLARAÇ
ÇÃO DE EM
MPREGAD
DOR

A PREFEITU
URA MUNICIPAL DE
E APUARE
EMA-BA
ara a atenç
ção da Co
omissão Permanent
P
te de Licitação.
Pa
Re
eferencia: Edital de Credenciiamento nº 001/2019
9.
Ra
azão Socia
al ......................................................................................................., inscrito no CNPJJ/MF
nº.............................................,
p
por
interrmédio
de
seu
legal,
repressentante
o(a)
Sr(a)................................................................................................, porrtador(a) da
a Carteira de
d Identidad
de nº
C
nº ............................................., DECLAR
RA, declara
a sob as pe
enas
............................................. e do CPF
da
a lei, que na
a mesma não há realização de trabalho notturno, perig
goso ou insalubre por menores de 18
an
nos ou a rea
alização de
e qualquer trabalho
t
po
or menores de 16 anoss, salvo na condição de
d aprendizz, na
forrma da lei.

Da
ata e local

_____
__________
_________
__________
__________
__________
__________
_________
_______
(Assin
natura do profissional
p
o do(s) rep
ou
presentante
e(s) legal(is) da empressa, sobre carimbo)
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E
EDITAL
DE LICITAÇÃO
O CREDEN
NCIAMENTO
O Nº 001-20
020
INEXIGIBILIDADE Nº IL-001-202
20
PROC
CESSO ADMINISTRAT
TIVO PA-09
97-2019

ANEXO IV
V
MODELO DE DEC
CLARAÇÃ
ÃO DE IDO
ONEIDADE
E
DE
ECLARAÇÃ
ÃO DE IDO
ONEIDAD
DE – PESSOA JURÍD
DICA

Pa
ara a atenç
ção da Co
omissão Permanent
P
te de Licitação.
Re
eferência: Edital de Credenciiamento nº C001/2019.
A empresa (razão social)..................................................................................................., CNPJJ/MF
nº.........................................., declarra, sob as penas da
a Lei, que,, até a prresente datta, não po
ossui
impedimentoss para licita
ar/contratar com a Adm
ministração
o Pública, ciente
c
da ob
brigatorieda
ade de decclarar
p
occorrências posteriores.

(lo
ocal).........., ..... de ...................................... de
e...........

-----------------------------------------------------------------------atura do(s) representan
r
nte(s) legal((is) da emprresa, sobre carimbo)
(Assina

E
EDITAL
DE LICITAÇÃO
O CREDEN
NCIAMENTO
O Nº 001-20
020
INEXIGIBILIDADE Nº IL-001-202
20
C
CREDENCI
IAMENTO Nº
N C001-20
019
PROC
CESSO ADMINISTRAT
TIVO PA-09
97-2019

DECLARA
AÇÃO DE IDONEIDAD
I
DE – PESS
SOA FÍSICA
A

Pa
ara a atenç
ção da Co
omissão Permanent
P
te de Licitação.
Re
eferência: Edital de Credenciiamento nº C001/2019
NO
OME......................................................................................................,inscrito(a) no CPF/MF sob
b o
nº.........................................., declarra, sob as penas da
a Lei, que,, até a prresente datta, não po
ossui
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impedimentoss para licita
ar/contratar com a Adm
ministração
o Pública, ciente
c
da ob
brigatorieda
ade de decclarar
p
occorrências posteriores.
(lo
ocal).........., ..... de ...................................... de
e...........

________
__________
__________
__________
__________
_
(Assinatura
a)
E
EDITAL
DE LICITAÇÃO
O CREDEN
NCIAMENTO
O Nº 001-20
020
INEXIGIBILIDADE Nº IL-001-202
20
PROC
CESSO ADMINISTRAT
TIVO PA-09
97-2019
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE
E ACUMUL
LAÇÃO DE CARGOS
(Art.1
17, Lei Nº 1496/95)
assinad
O
ab
baixo
(a)
do
(
(a)_______
__________
__________
____
(a))
__
__________
__________
__________
_____, de conformid
dade com a legislaçã
ão vigente
e para finss de
ad
dmissão no serviço pú
úblico municcipal DECL
LARA, respo
onsabilizando – se pe
enal e admiinistrativam
mente
po
or qualquer falsidade, incorreção ou omissão na esfera
a Federal, Estadual
E
ou
u Municipal e poderess, na
Ad
dministração
o Direta, So
ociedade de
e Economia
a Mista,Emp
presa, Fund
dações, e Autarquias, que:
q
a – ( ) não ocupa qualquer outro cargo, função
o ou empreg
go público;
b – ( ) ocup
pa o(s) seguintes cargo(s) emp
prego(s) pú
úblico(s)___
__________
__________
_______ órgão
__
__________
__________
___;
c – ( ) está ou
u ( ) não esttá aposenta
ado(a) em qualquer
q
carrgo/ empreg
go público;
d – ( ) está ou
u ( ) não esttá em gozo de licença ou disponib
bilidade em cargo/ emp
prego Público.
Lo
ocal : _____
__________
_ data ____
__/_____/__
____
En
ndereço ressidencial ___
_________
__________
__________
_________
Fo
one:_______
__________
______
Cp
pf________
__________
_________N
Natural:___
__________
__________
_________
Pa
ai:________
__________
__________
_________
__________
__________
__________
_
Mã
ãe:_______
__________
__________
_________
__________
__________
__________
__
Ca
arteira de Id
dentidade Nº
N ________
__________
__________
__________
__________
_________
Cida
ade _______
_________
___/_______
_/2020

D
DECLARAN
NTE
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E
EDITAL
DE LICITAÇÃO
O CREDEN
NCIAMENTO
O Nº 001-20
020
INEXIGIBILIDADE Nº IL-001-202
20
PROC
CESSO ADMINISTRAT
TIVO PA-09
97-2019
AN
NEXO VI – MINUTA DO
O CONTRA
ATO.
CONTRAT
TO nº. ----------DE PRESTA
AÇÃO DE
E SERVIÇ
ÇOS
MÉDICOS
S, QUE ENTRE SI
S CELEB
BRAM A PREFEITU
URA
MUNICIPA
AL DE APUAREMA-BA
A E XXXXX
XXXXXXX.
AP
PREFEITUR
RA MUNIC
CIPAL DE APUAREM
A
MA-BA, com
m sede em
m Rua Juve
enal Costa, 940 - Alto
o da
Ind
dependênciia, inscrita no
n CNPJ so
ob o nº. 13..753.959/00
001-40, nesste ato repre
esentado pe
elo seu Pre
efeito
Mu
unicipal, o SenhorRA
AIVAL PUINHEIRO DE
D OLIVEIIRA, Portadora da C
Cédula de Identidade
e n.º
XX
XXXXXXX, e CPF XXX
XXXXXXX, residente na XXXXXX
XXXXXXX, Centro, AP
PUAREMA – BA, a se
eguir
de
enominada apenas CO
ONTRATAN
NTE, e XX
XXXX sedia
ada em XX
XXX, na XX
XXXXX, nºº XXXX, Bairro
XX
XXXXX, CE
EP XXXX, in
nscrita no CNPJ
C
sob o nº XXX, I.E. XXXX, Inscrição M
Municipal nº XXX, porr seu
rep
presentante
e legal XX
XXXXXXX, doravante
e denominada simple
esmente C
CONTRATA
ADO, resollvem
ce
elebrar o prresente con
ntrato de prrestação de
e serviços, decorrente de processso de Cred
denciamentto nº
00
01/2020, que
e se regerá
á pela Lei nºº 8.666/93, mediante as
a cláusulass e condiçõe
es seguinte
es:
Cláusula prim
meira - DO OBJETO.
1. O objeto
o deste Con
ntrato é a contratação
c
DEPESSOA
ASFÍSICAS E/OUJURÍD
DICASESPEECIALIZADASSNA
2.1

REEALIZAÇÃO DE SERVIÇO
OS TÉCNICO
OS ESPECIA
ALIZADOS EM
E SERVIÇO
OS DE SAÚD
DE, CONFORME PLANILHA
TERMO REFERÊNCIA, PA
ARA O EXER
RCÍCIO DE 2020, nos termos da Lei federa
al nº 8.666//93, , mediiante
ad
desão às co
ondições pre
evistas nestte Edital.
2.1
1.1. Item crredenciado
o: xxxxxxxx
xxx.
Cláusula Terrceira - DO LOCAL DE
E PRESTAÇ
ÇÃO DOS SERVIÇOS
S
S
3.1
1. Os serviçços serão prestados no
o Município de APUAR
REMA-BA (Z
Zona rural e Urbana)
Cláusula Qua
arta - DA VIGÊNCIA
V
4.1
1. O presen
nte contrato
o vigerá pelo
o prazo de até 12 (doz
ze) meses , contados da assinatu
ura do conttrato,
po
odendo se vantajoso
v
p
para
a Adm
ministração Municipal, nos termos do art. 5
57 da Lei nº
n 8.666/93, ser
pro
orrogado atté o limite de 60 (sesse
enta) mesess.Obedecen
ndo a supre
essão e acré
éscimo lega
al de até 25
5%.
4.2
2 Caso oco
orram às pro
orrogações previstas no
n Parágraffo anterior, o reajuste a
anual do pre
eço do contrato
occorrerá tend
do por basse o INPC
C (Índice Nacional
N
de
e Preço ao
o Consumid
dor) ou ou
utro índice que
evventualmentte venha a substituí-lo.
s
.
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Cláusula Quinta - DO PREÇO
P
5.1
1. A PREEITURA MUN
NICIPAL DE
E APUAREM
MA-BA pagará à CONT
TRATADA pelos serviç
ços prestad
dos,
oss valores dissposto na ta
abela em do
o sub item 2.1.1.
2
O valor estimado
o em R$XX
X (XX), De acordo
a
aos
se
erviços prestados.
§ Único - Pa
ara efeito de atendime
ento do § 1º,
1 do art. 18 da Lei Complementar nº 101
1/00 os vallores
refferentes ao
os serviços caracteriza
ados de tercceirização de
d mão-de--obra que sse refere à substituição de
se
ervidores e empregado
os públicoss contabilizzados como
o Outras Despesas
D
d
de pessoal são os ab
baixo
disscriminadoss:
De
espesa com
m Pessoal: 60 % R$ - do valor da
d nota fisc
cal emitida referente
r
a prestação de serviçoss serão
co
omputados com
c
despessas com pe
essoal.Desp
pesa com In
nsumos: 40 % R$
- Não
N podend
do ser conttabilizado o valor total dos serviço
os prestado
os previstoss no art. 20, inciso III, alínea
a
a
e b da lei 101 de 04 de maio
m
de 200
00.
I - Conforme
e Art. 55, inc. XIII da
a Lei de Licitações - Lei 8666/9
93. A obriigação do contratado
o de
ma
anter, dura
ante toda a execuçã
ão do conttrato, em compatibillidade com
m as obrig
gações porr ele
as
ssumidas, todas
t
as co
ondições de
d habilitaç
ção e qualifficação exiigidas na liicitação.

Cláusula Sex
xta - DO PA
AGAMENTO
O.
6.1
1. O pagam
mento dar-se
e-á na form
ma da Lei 8.666/93, porr crédito na conta corre
ente do Contratado, se
endo
qu
ue este será
á efetuado mediante
m
apresentação da Nota Fiscal
F
ou in
nstrumento apto a subs
stituí-lo no caso
c
de
e pessoa jurrídica, e No
ota Fiscal de Prestação
o de Serviç
ços Avulsa no caso de
e pessoa fís
sica, referen
nte à
pre
estação do
o serviço, até o dia 10
0 (dez) do mês subse
equente ao vencido, m
mediante co
omprovação
o da
pre
estação doss serviços emitido pela Secretaria Municipa
al de Saúde
e, observados os trâmites interno
os da
em
mpresa.
§-1
1º Caso ocorra alguma
a irregularid
dade na em
missão da Nota
N
Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo no
caso de pesssoa jurídica e Nota Fisscal de Presstação de Serviços
S
Avvulsa no ca
aso de pess
soa física, essa
e
se
erá devolvid
da ao CONT
TRATADO para a devvida regularização, ca
aso em que
e o prazo para
p
pagam
mento
se
erá recontad
do a partir da
d data de sua
s reapressentação, se
em erros.
no caso de
§-2
2º A Nota Fiscal ou instrumento
o apto a substituí-lo
s
d pessoa jurídica e Nota Fisca
al de
Prestação de Serviços Avulsa
A
no caso
c
de pesssoa física emitida
e
devverá referir-se única e exclusivam
mente
ao
os serviços constantes
c
do objeto deste
d
contra
ato.
§-3
3º A CONT
TRATANTE não arcará
á com eventtuais acréscimos consstantes na N
Nota Fiscal ou instrum
mento
ap
pto a substtituí-lo no caso
c
de pessoa juríd
dica e NOT
TA FISCAL
L DE PRESTAÇÃO DE
D SERVIÇ
ÇOS
AV
VULSA no caso
c
de pesssoa física, que não esstiverem pre
evistos nestte Instrumento.
§-4
4º O CNPJ constante da Nota Fisscal ou insttrumento ap
pto a substituí-lo no ca
aso de pess
soa jurídica, e o
CP
PF consigna
ado no NOT
TA FISCAL DE PREST
TAÇÃO DE SERVIÇOS
S AVULSA,, no caso de
e pessoa física,
de
everá ser o mesmo registrado no presente
p
insstrumento, sob pena de não ser e
efetuado o pagamento.
p
.
§-5
5º Deverá ser
s apresen
ntado, junta
amente com
m a Nota Fiscal ou insstrumento a
apto a substtituí-lo, rela
atório
au
uxiliar detalh
hado, discriminando oss serviços prestados,
p
tais
t
como número
n
de p
plantões pre
estados ou dias
efe
etivamente trabalhadoss.
§-6
6º O CONT
TRATADO deverá info
ormar na Nota
N
Fiscal ou instrum
mento apto a substituíí-lo no caso
o de
AVULSA n
pe
essoa jurídicca, e NOTA
A FISCAL DE
D PRESTA
AÇÃO DE SERVIÇOS
S
no caso de pessoa
p
físicca, o
no
ome da PR
REFEITURA
A MUNICIP
PAL DE AP
PUAREMA,, o número
o do contrrato e obrig
gatoriamente a
ide
entificação dos serviço
os prestado
os, o valor unitário
u
e o valor total do pagame
ento pretend
dido, já inclluído
tod
dos os imp
postos, taxa
as e encarrgos, além do nome e o número
o do banco
o, da agência e da conta
c
co
orrente para crédito do pagamento
o.
OS ORÇAM
MENTÁRIOS
S
Cláusula Séttima - DOS RECURSO
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7.1
1 A despessa decorren
nte desta contratação
c
correrá po
or conta de
e recursos p
próprios do
o orçamento
o do
mu
unicípio, na seguinte dotação:
Un
nidade: 03.01.10 – FU
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prrojeto/Atividade: 2.038
8 – Desen. Das Ativida
ades da Ate
enção Básicca de Saúde
e
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.36.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Física
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 02
2 / 14
Prrojeto/Atividade: 2.043
3 – Manute
enção do Prrograma de Saúde da Família
F
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.36.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Física
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos:02
2 / 14
Cláusula Oita
ava - DA EX
XECUÇÃO
O.
8.1
de forma profissionalm
1. Os serviçços serão executados
e
p
mente independente, ssob a supervisão diretta da
Se
ecretaria Mu
unicipal de Saúde
S
de APUAREMA
A
A - BA.
Cláusula Non
na - DAS OBRIGAÇÕ
O
ES DO CONTRATADO
Sã
ão obrigações do CONTRATADO, além das demais
d
previstas neste
e Contrato:
I – Garantir fiiel e precisa
a observância ao disposto nas no
ormas regu
ulamentadorras expedid
das pelo órg
gãos
de
e Conselho de Classe respectivo
r
d Profissio
do
onal e pelo SUS;
S
II – Submeter-se a toda
as as condiçções contra
atuais, esta
abelecidas como
c
condiição para a prestação dos
se
erviços objetto deste Co
ontrato;
III - Respeitarr o código de
d conduta ético-profiss
é
sional;
os contratad
dos nos mesmos padrõ
ões da assistência disp
pensada ao
os seus clie
entes
IV – Executarr os serviço
pa
articulares;
V – Transferir todos os registros médicos,
m
orig
ginários deste contrato
o ao médico indicado pela Secre
etaria
Mu
unicipal de Saúde, no término
t
do período con
ntratual ou em caso de
e rescisão ccontratual antecipada;
VI – Emitir No
ota Fiscal ou
o instrumen
nto apto a substituí-lo
s
no caso de
e pessoa jurrídica e NO
OTA FISCAL
L DE
RESTAÇÃO
O DE SERV
VIÇOS AVU
ULSA, no ca
aso de pess
soa física, em
e nome da CONTRA
ATANTE ap
pós a
PR
pre
estação do serviço, no
os termos da
a Cláusula Sexta deste
e instrumen
nto;
VII – Manter-sse, durante toda a exe
ecução do contrato,
c
em
m compatibilidade com as obrigações assumiidas,
asssim como todas as co
ondições de habilitaçã
ão e qualificação exigidas e com
mprovadas na
n contrata
ação,
de
evendo enccaminhar á PREFEITU
URA, assim
m que venc
cidas, nova
as certidões atualizad
das, bem como
c
evventuais alte
erações no seu contratto social;
VIII – Aceita
ar, sem resstrições, a fiscalizaçã
ão por parrte da CON
NTRATANT
TE no que
e tange ao
o fiel
adas;
cumprimento das condiçções e cláussulas pactua
p
qualida
ade dos se
erviços prestados, pro
omovendo as alteraçõ
ões necess
sárias, às suas
s
IX – Zelar pela
exxpensas, no
o total ou em parte, quando essses estive
erem em de
esacordo ccom o esta
abelecido neste
n
Co
ontrato;
X – Assumir inteira ressponsabilida
ade civil, administrativ
va e penal por quaisq
quer prejuíz
zos materia
ais e
essoais por ela causados, por culp
pa ou dolo, à CONTRA
ATANTE ou a terceiross;
pe
XI – Arcar com todos oss ônus deco
orrentes da execução deste
d
Contrato, pagan
ndo os tributos devidoss por
suas atividad
des, cumprindo regularrmente as obrigações
s próprias do
d emprega
ador, espec
cialmente as de
na
atureza trabalhista, previdenciária e tributária
a, sem qualq
quer respon
nsabilidade ou solidarie
edade por parte
p
da
a CONTRAT
TANTE.
Cláusula Déc
cima - DAS
S OBRIGAÇ
ÇÕES DA CONTRATA
C
ANTE
10
0.1. São obrrigações da
a CONTRAT
TANTE, além das demais prevista
as neste Co
ontrato:
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I- Prestar ao CONTRAT
TADO todass as instruçções e escla
arecimentos que se fizerem nece
essários pa
ara a
oa execução
o dos serviçços, objeto deste
d
contrrato;
bo
II–
– Comunica
ar por escritto ao CONT
TRATADO todo e qualquer enten
ndimento ad
dministrativo
o e operaciional
ne
ecessários à execução deste contrato;
III–
– Observar as normass e os regulamentos do
d estabelecimento contratado, previamente
e apresentado à
CO
ONTRATAN
NTE para co
onhecimentto;
IV–
– Efetuar o pagamento
o de acordo
o com o esta
abelecido na
n Cláusula Sexta;
V–
–Notificar o CONTRAT
TADO quan
ndo da oco
orrência de alguma irrregularidade
e, fixando- lhe prazo para
saná-la.
Cláusula Déc
cima Prime
eira - DAS SANÇÕES
S
11.1-O descu
umprimento
o total ou parcial
p
dass obrigaçõe
es assumidas caracterizará a ina
adimplência
a do
CO
ONTRATAD
DO, sujeitan
ndo-a as seguintes pen
nalidades, atendida
a
a le
egislação a
aplicável, a saber:
s
I - advertênccia escrita - comunica
ação formall de desacordo quantto à conduta do forne
ecedor sob
bre o
de
escumprime
ento de co
ontratos e outras obrrigações as
ssumidas, e a deterrminação da
d adoção das
ne
ecessárias medidas
m
de correção;
II - multa - deverá observvar os segu
uintes limitess máximos::
a) três décimo
os por cento
o por dia, até
a o trigésim
mo dia de atraso;
a
b) vinte por cento
c
sobre
e o valor do
o serviço re
ealizado em
m desacordo com as n
normas pro
ocedimentais de
saúde
III - suspensã
ão temporária do direitto de licitarr e de contrratar com a Administra
ação Públic
ca Estadual, por
pra
azo não sup
perior a dois anos;
IV - declaraçção de inidoneidade para licita
ar ou contrratar com a Adminisstração Púb
blica, enqu
uanto
erdurarem os
o motivos determinant
d
tes da puniçção ou até que seja prromovida a reabilitação
o do forneccedor
pe
pe
erante a pró
ópria autoriidade que aplicou a penalidade,
p
que será concedida sempre qu
ue o contra
atado
resssarcir a Administraçã
A
ão Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão
o, obedecid
do o
dissposto no in
nciso IV do art. 87 da Lei
L nº 8.666
6, de 1993.
§ 1º Em caso
o de atraso
o injustificad
do na execução do ob
bjeto, poderrá a Administração Pú
ública Municipal
ap
plicar multa de até trêss décimos por cento por
p dia, até
é o trigésim
mo dia de a
atraso, ou de
d até vinte
e por
ce
ento, em caso de atrasso superior a trinta dia
as, sobre o valor do fo
ornecimento
o ou serviço
o não realizzado,
ou
u sobre a eta
apa do cron
nograma físsico de obra
as não cumprida, confo
orme previssão constan
nte do art. 86
8 da
Le
ei Federal nºº 8.666, de 1993.
§ 2º
2 A aplicaçção de multta, seja morratória ou compensató
c
ória, fica con
ndicionada a sua previisão expresssa e
suficiente no edital e no
o contrato, quando houver, por meio
m
de clá
áusula que contenha a indicação das
ondições de
e sua impo
osição no caso conccreto bem como dos respectivo
os percentu
uais aplicávveis,
co
co
onforme art. 86 e inciso
o II do art. 87
8 da Lei Fe
ederal nº 8.6
666/1993.
§ 3º O valorr da multa aplicada, nos temoss do inciso II, será re
etido dos p
pagamentos devidos pela
Ad
dministração
o Pública Municipal
M
ou
u cobrado ju
udicialmente
e.
Cláusula Déc
cima Segunda - DO RECEBIMEN
R
NTO, FISCA
ALIZAÇÃO
O E GESTÃO DO CON
NTRATO
12
2.1- O receb
bimento do objeto destte contrato deverá ser efetuado pela Secreta
aria Municip
pal de Saúde de
AP
PUAREMA - BA, sendo
o:
I- A fiscalização e o accompanham
mento do objeto
o
do presente
p
co
ontrato será
á de respo
onsabilidade
e da
ecretaria Municipal de
e Saúde, attravés de servidor
s
cre
edenciado, em registrro próprio, as ocorrên
ncias
Se
rellacionadas à prestação dos serviços, determ
minando o que
q for neccessário à rregularizaçã
ão das falta
as ou
de
efeitos obse
ervados.
II- As decisõe
es e providê
ências que ultrapassare
u
em a competência do representan
nte deverão
o ser solicita
adas
ao
os seus superiores em tempo hábil para adoçção das medidas conve
enientes.
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Cláusula Déc
cima Terce
eira - DA RE
ESPONSAB
BILIDADE.
13
3.1-Ressalva
adas as hip
póteses de caso fortuiito ou de fo
orça maior, mencionad
das no art. 393 do Có
ódigo
Civvil, o CONT
TRATADO responderá
á pela cobe
ertura integ
gral de quaiisquer preju
uízos sofrid
dos diretam
mente
pe
ela CONTRA
ATANTE ou
u causadoss a terceiross, por ato ou fato comissivo ou om
missivo do CONTRATA
C
ADO
ou
u de seus prrepostos.
13
3.2- Em casso de ocorrrências de
e prejuízos e danos previstos
p
no
o inciso an
nterior, a CONTRATA
C
ANTE
po
oderá abatê
ê-lo das fatu
uras relativa
as à prestaçção dos serrviços, ou se
s inviável à compensa
ação, prom
mover
a cobrança
c
ju
udicial, sem prejuízo de
e outras san
nções cabív
veis.
13
3.3-Fica exp
pressamentte estipulad
do que não se estabelece, para nenhuma
n
das partes, por força deste
d
insstrumento, direitos
d
e obrigações
o
a
além
daque
eles expressamente aq
qui estabele
ecidos e ne
em se configura
qu
ualquer tipo
o de respon
nsabilidade solidária ou
o subsidiá
ária, entre estas, com
m relação ao
a pessoal que
qu
ualquer dela
as venha a empregar ou utilizar para
p
a exec
cução do objeto
o
do prresente con
ntrato, corre
endo
po
or conta excclusiva da parte
p
que contratar
c
esstes serviço
os, todas ass despesass com salários, honorá
ários,
reccolhimento de encargo
os sociais, securitárioss ou tributá
ários ou qua
alquer outro
o decorrentte da legisla
ação
vig
gente.
13
3.4- A mera tolerância na exigênccia do cump
primento de alguma ob
brigação desste contrato
o, não impliicará
pe
erdão, renún
ncia ou alteração do qu
ue foi pactu
uado.
cima Quartta - DAS AL
LTERAÇÕE
ES.
Cláusula Déc
4.1. O prese
ente contratto poderá ser
s alterado
o nos casos
s previsto pelo
p
art. 65 da Lei nº 8.666/93,
8
de
esde
14
qu
ue devidame
ente fundam
mentado e autorizado
a
p
pela
Autorid
dade Competente.
Cláusula Déc
cima Quintta - DA RES
SCISÃO.
15
5.1. De acorrdo com o art.
a 79 da Le
ei nº. 8.666//93, a rescis
são do Con
ntrato poderrá ser:
I - por ato uniilateral e esscrito da Administração
o nos casos
s enumerad
dos nos incisos I a XII e XVII do artigo
a
78
8 da supraciitada Lei;
II - amigável, por acord
do entre ass partes, re
eduzido a termo
t
no processo
p
re
espectivo, desde
d
que haja
onveniência para a Adm
ministração;;
co
III - judicial, nos termos da
d legislaçã
ão.
ótese de a rescisão ser
s procediida por culpa da CON
NTRATADA
A, fica a CONTRATA
C
ANTE
§ 1º Na hipó
au
utorizada a reter
r
pagam
mentos even
ntualmente devidos, atté o limite do valor doss prejuízos comprovado
c
os.
§ 2º
2 Quando a rescisão ocorrer com
m base noss incisos XII a XVII do
o art. 78 da Lei nº. 8.66
66/93, sem que
ha
aja culpa da
a CONTRAT
TADA, será
á esta ressa
arcida dos prejuízos
p
regularmente
e comprovad
dos que ho
ouver
so
ofrido.
Cláusula Déc
cima Sexta
a - DAS DIS
SPOSIÇÕES
S FINAIS
16
6.1. A mera tolerância não
n implicará perdão, renúncia, novação ou alteração d
do pactuado
o.
§ 1º
1 O presen
nte Contrato
o não gera qualquer vínculo
v
emp
pregatício entre a PREFEITURA MUNICIPAL
M
L DE
AP
PUAREMA--BA e os profissionais
p
s da CONT
TRATADA, não caben
ndo a PRE
EEITURA MUNICIPAL
M
L DE
AP
PUAREMA nenhuma re
esponsabilidade traballhista ou pre
evidenciária
a em função
o deste con
ntrato.
§ 2º Faz parrte integran
nte deste co
ontato, parra todos os
s efeitos leg
gais, independente de
e transcriçã
ão, o
Ed
dital de Licittação corresspondente ao
a Credencciamento nºº 001/2019.
Cláusula Déc
cima Sétim
ma - DAS ES
SPECIFICA
AÇÕES GERAIS.
17
7.1. A presta
ação dos se
erviços obje
eto deste CO
ONTRATO s tem como
o objetivo a
atender exig
gências do SUS
e do
d Sistema Nacional de Saúde.
17
7.2. O prese
ente contra
ato não gerrará certeza
a de fatura
amento por parte dos CONTRAT
TADOS, fica
ando
co
ondicionado à efetiva prestação do
os serviços..
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Cláusula Déc
cima Oitava - DA PUB
BLICAÇÃO.
18
8.1. A CON
NTRATANT
TE providen
nciará a pu
ublicação do
d extrato deste Conttrato no Diário Oficia
al do
Mu
unicípio, no
os termos do
o parágrafo
o único do art.
a 61 da Le
ei Federal no 8.666/93..
Cláusula Déc
cima Nona-DO FORO
O.
19
9.1. As parte
es Contrata
antes com base
b
no § 2º
2 do art. 55 da Lei nºº 8.666/93, elegem o Foro
F
da Cid
dade de
Je
equié – BA,, como únicco e compettente para resolver
r
qua
aisquer que
estões oriun
ndas deste Contrato.
C
19
9.2. E, por acharem
a
de
e comum e perfeito accordo, lavrou-se o pressente Contrrato ao xx dia
d do mês
s de xx
de
e 2020, na presença
p
da testemun
nhas abaixo
o assinadas
s, em três vias de igua
al teor e parra o mesmo
o efeito,
se
endo todas as
a folhas ru
ubricadas e devidamen
nte assinad
das, Destas vias, duas se destina
am à Contra
atante e
um
ma à Contra
atada.
_____
__________
_________
__________
__________
__________
___
RA
AIVAL PINH
HEIRO DE OLIVEIRA
Pre
efeito Muniicipal

______
________
_________
_________
________
_________
_______
- Contratado
o (a) TE
ESTEMUNH
HAS:
__
__________
__________
__________
_

______
__________
__________
_________
__

RG
G:

RG
G:

RECER JURÍÍDICO
PAR
namos favo
oravelmente
e ao pre
esente
Opin
instru
umento por não infringir as dispossições
pertinentes à ma
atéria.
APUAREMA - Ba
ahia, XX de XX
X de 2020.
____
___________
__________
______
ASS
SESSOR JURÍD
DICO
OAB/BA

P
PUBLICAÇÃ
ÃO
Nos termos do art. 61, § único da Lei Federa
al nº. 8.666
6/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE
D APUAREMA - BAHIA
A. Publica o resumo
r
o no Diá
ário Oficial do Mu
unicípio
do presente instrumento
http://www.APU
UAREMA.ba
a.io.org.br para que seja dado o fiel
cump
primento lega
al para produ
ução de seuss efeitos de direito.
d
APUA
AREMA - Ba
ahia, XX de XX
X de 2020.
______
__________
___________
___________
_______
REPONSÁV
VEL PELA P
PUBLICAÇÃO
O
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RE
ESUMO DO
O INSTRUM
MENTO CON
NTRATUAL
L N°. 000/2020.
ES
SPÉCIE: Fo
ornecimento
o de Pneus..
RE
ESUMO DO
O OBJETO
: INEX
XIGIBILIDAD
DE POR CREDENCIA
AMENTO DE PESSO
OAS FÍSIC
CAS

E//OU JUR
RÍDICAS ESPECIAL
E
LIZADAS NA REA
ALIZAÇÃO
O DE S
SERVIÇOS
S TÉCNIC
COS
ES
SPECIALIZ
ZADOS EM SER
RVIÇOS DE SAÚ
ÚDE, CONFORME PLANIL
LHA TER
RMO
RE
EFERÊNC
CIA, PARA
A O EXERC
CÍCIO DE 2020.LICIT
2
TAÇÃO: IN
NEXIGIBIL
LIDADE Nºº IL-001-20
020;
CR
REDENCIA
AMENTO Nº C001-2
2019; PRO
OCESSO ADMINISTR
A
RATIVO PA
A-097-201
19.
CRÉDIT
TO DA DESPESA
:
Un
nidade: 03.01.10 – FU
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prrojeto/Atividade: 2.038
8 – Desen. Das Ativida
ades da Ate
enção Básicca de Saúde
e
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.36.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Física
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos: 02
2 / 14
Prrojeto/Atividade: 2.043
3 – Manute
enção do Prrograma de Saúde da Família
F
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.36.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Física
Ele
emento de
e Despesa: 3.3.90.39.0
00 – Outross Serviços de
d Terceiross – Pessoa Jurídica
Fo
ontes de Re
ecursos:02
2 / 14
Va
alor Total do
d Contrato
o
: xxxxxxxx
Vig
gência do Contrato
: De xxxxxxxx Até 31/12/2020
0
As
ssina Pelo Contratantte: RAIVAL
L PINHEIRO
O DE OLIVE
EIRA
Em
mpresa Contratada
: xxxxxxxx
As
ssina Pela Contratada
a
: xxxxxxxx
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