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Prefeitura Municipal de
Serra Dourada publica:
 Aviso de Credenciamento Nº 001/2021 – Objeto: Contratação de
serviços médicos-hospitalares, enfermeiros, psicólogos, educadores
físicos, odontólogos, bioquímicos e assistentes sociais conforme as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
psicólogos e
assistentes sociais para atender à Secretaria Municipal de Assistência
social e, nutricionista e psicólogo de acordo as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação.
 Termo de Ratificação e Homologação - Dispensa de Licitação Nº
13/2021 – Processo Administrativo Nº MSD/18.2021
 Edital Credenciamento Nº 001/2021 - Inexigibilidade Nº 004/2021 –
Objeto: Presente Edital o credenciamento de pessoas físicas e/ou
jurídicas para a contratação de serviços médico-hospitalares,
enfermeiros,
psicólogos,
educadores
físicos,
odontólogos,
nutricionistas, bioquímicos e assistentes sociais conforme as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, de acordo
com as necessidades, quantidades.

Gestor - José Milton Frota De Souza / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação
Rua Duque de Caxias, Centro
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AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, Estado da Bahia, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, torna-se publico, que no período de
12/02/2021 a 26/02/2021, quando ocorrerá, às 09:00hs, a primeira sessão de
julgamento, observado sua vigência de um ano, na Rua Duque de Caxias, s/n,
Serra Dourada – Bahia, CEP. 47.740-000, Sala de Licitações, serão recebidos
os envelopes para habilitação dos interessados no Credenciamento nº
001/2021, tendo como objeto a contratação de serviços médicos-hospitalares,
enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, odontólogos, bioquímicos e
assistentes sociais conforme as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, psicólogos e assistentes sociais para atender à Secretaria Municipal de
Assistência social e, nutricionista e psicólogo de acordo as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, conforme anexos.
O Edital na integra encontra-se no sítio www.serradourada.ba.gov.br /
Diário Oficial do Município. Mais informações na Prefeitura Municipal de Serra
Dourada, no endereço acima mencionado e/ou pelo telefone (77) 3686 2979 no
horário
das
08:00
às
13:00
horas
ou
pelo
e-mail:
licitacoesecontratos@serradourada.ba.gov.br, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
Serra Dourada, Bahia, 09 de fevereiro de2021.

Edivaldo Reis Santos
Presidente da CPL
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Prefeitura Municipal de Serra Dourada

Rua Duque de Caxias s/nº, Centro – Telefax (77) 3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada Bahia – www.serradourada.ba.gov.br
CNPJ: 14.222.277/0001-73

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 13/2021

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação HOMOLOGO o presente
termo de dispensa de licitação, constante do Processo Administrativo nº MSD/18.2021,
para que surta os jurídicos e legais efeitos, na forma do art. 24 inciso X da Lei Federal nº
8.666/93 e suas atualizações.
Face ao Parecer da Procuradoria Jurídica do Município opinando favoravelmente pela
locação de um imóvel tipo residencial, situado na Avenida João Durval, nº 165, no
Povoado de Traíras, Serra Dourada/BA, para o funcionamento do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social), conforme solicitado e de acordo anexos, no valor total
de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sendo o valor mensal de R$ 800,00
(oitocentos reais), junto a Senhora Paulo Clemente de Oliveira, brasileiro, maior, portador
da Cédula Identidade n° 03.580.092-51 SSP/BA e inscrito no CPF. 364.398.435-91,
residente e domiciliado na Avenida João Durval nº 93, Traíra, Serra Dourada/BA.
Nº
1

ESPECIFICAÇÃO
Locação de um imóvel tipo residencial,
situado na Avenida João Durval, nº 165,
no Povoado de Traíras, Serra
Dourada/BA, para o funcionamento do
CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social), conforme solicitado.
TOTAL EM R$

QTD
11

UNID
Mês

VL. UNIT
800,00

Autorizo a locação do imóvel na forma constante da presente dispensa.
PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI
Serra Dourada, Bahia, 11 de fevereiro de 2021.

Auzenildo Sousa Costa
Prefeito Municipal
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EDITAL DO CREDENCIAMENTO Nº001/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021

PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, Estado da Bahia, CNPJ. 14.222.277/0001-73,
situado na Rua Duque de Caxias, s/n, Serra Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000, por
intermédio do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e
Secretaria da Educação, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que
realizará credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para a contratação de serviços
médico-hospitalares, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, odontólogos,
nutricionistas, bioquímicos e assistentes sociais conforme as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação, de
acordo com as necessidades, quantidades, condições e especificações constantes deste
Edital e anexos. O processo será em conformidade com a Constituição Federal do Brasil,
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 123, de 14 de dezembro de 2006,
Decreto Municipal nº 08/2021 de 18 de janeiro de 2021e demais normas complementares
e disposições deste Edital.
PERÍODO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DATA:12/02/2021 a 26/02/2021, na primeira etapa e até o término de sua vigência, que
será de 01 (um) ano.
HORÁRIO: Das 08:00hs às 13:00hs.

SESSÃO: 26/02/2021 às 09:00hs

LOCAL: Na Sala da Comissão Permanente de Licitações, com sede n a Rua Duque de
Caxias, s/n, Serra Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000.
Os interessados deverão entregar a proposta para os serviços (Anexo VIII), e todos os
documentos elencados no item 5 deste Edital a qualquer tempo, desde que observado o
prazo de vigência de 01 (um) ano do Credenciamento, contados a partir do dia 12 de
fevereiro de 2021.
O inteiro teor deste Edital e seus anexos poderá ser requerido, gratuitamente, das
08h00min às 13h00min, exceto feriados, junto à Comissão Permanente de Licitação,
verificado sua disponibilidade integral no endereço descrito acima e/ou no endereço:
www.serradourada.ba.gov.br / Diário Oficial do Município.
Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Serra Dourada ou ocorrendo
qualquer fato superveniente que impeça a realização da abertura do presente
Credenciamento, no período determinado, será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que não
haja comunicação contrária do Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
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No local e período indicado acima, serão realizados os seguintes procedimentos:
x
x
x
x

Recebimento do envelope contendo “Documentos de Habilitação;
Abertura do envelope contendo documentação do proponente;
Análise e Julgamento de Habilitação;
Fase Recursal.

As decisões do Presidente da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas
mediante publicação no site Oficial da Prefeitura www.serradourada.ba.gov.br / Diário
Oficial do Município e no mural da Prefeitura, ainda, por intermédio de Ofício, desde que
comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:
a) Julgamento deste Credenciamento;
b) Recursos porventura interpostos.
1. DO OBJETO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1.1
Constitui objeto do presente Edital o credenciamento de pessoas físicas e/ou
jurídicas para a contratação de serviços médico-hospitalares, enfermeiros, psicólogos,
educadores físicos, odontólogos, nutricionistas, bioquímicos e assistentes sociais
conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as necessidades,
quantidades, condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos.
1.1.2 A execução dos serviços está condicionada ao Credenciamento devidamente
homologado, sendo necessário o respectivo cadastramento do credenciado junto ao
Município e posteriormente a celebração do Instrumento Contratual.
1.1.3 Os locais de execução dos serviços serão no Hospital Municipal Antônio de Souza
Fagundes, Postos de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria Municipal de
Educação, conforme previsto e disciplinado no Termo de Referência (Anexo I) deste
Edital e as condições de execução devem seguir as normas da ANVISA, do Conselho
Regional de Medicina (CRM), da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação.
1.1.4 O Credenciado terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para iniciar a execução dos
serviços, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser antecipado ou
postergado se assim for entendido e definido pela Secretaria solicitante, tendo como
principal objetivo o atendimento de suas necessidades.
1.2 DAS FASES DO CREDENCIAMENTO:
1.2.1 O procedimento de credenciamento será composto pelas seguintes fases:
a) Publicação do Edital;
b) Apresentação da documentação de habilitação/proposta para credenciamento;
d) Julgamento da documentação apresentada;
e) Parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município;
f) Homologação e Adjudicação;
g) Divulgação dos nomes dos prestadores de serviços credenciados.
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2 DA JUSTIFICATIVA DO CREDENCIAMENTO:
2.1 O presente Edital tem como finalidade promover o credenciamento de pessoas físicas
e/ou jurídicas, para prestação de serviços essenciais nas áreas da saúde, da assistência
social e da educação deste Município, conforme as exigências deste Edital e seus
anexos.
2.2Verificando às demandas do setor de saúde, assistência social e educação e o dever
do cumprimento das imposições legais, como a Constituição Federal do Brasil, a qual
submete aos gestores públicos os cuidados com a população, seja de forma educativa,
preventiva ou corretiva, principalmente as ações de atenção básica.
2.3No atendimento da demanda em questão faz-se necessário a contratação de
profissionais ou empresas com estas especializações. Diante das dificuldades no
cumprimento destas demandas, observa-se que a realização de concursos públicos, tem
mostrado insuficientes, visto que os profissionais não possuem nenhum interesse em
ficarem exclusivamente num município, situação que tem se mostrado e vivenciado ao
longo de vários anos, e por outro lado cabe então aos municípios interioranos realizar as
contratações na forma possível e amparada legalmente, visando sempre dar cumprimento
as disposições constitucionais.
2.4A contratação dos serviços objeto deste instrumento dar-se-á pelo processo de
Credenciamento, onde todos os profissionais e empresas que se prontificarem a prestar
os serviços em programas ou ações da área de saúde, serão credenciados, conforme
predefinido no Decreto Municipal nº 08/2021 e o amparo na Constituição Federal do Brasil
e no art. 25, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
3

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
3.1. Poderão participar deste procedimento as pessoas físicas ou jurídicas do ramo
pertinente ao objeto deste Credenciamento que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômicofinanceira, qualificação técnica, dentre outras constantes neste Edital e seus anexos.
3.2. Os participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.
3.3. É vedado participar do presente Credenciamento as empresas:
a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação
judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou
punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem
como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
c) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou
ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pelo procedimento de credenciamento;
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e) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste
credenciamento;
f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum;
g) Estrangeiras que não funcionem no País;
h) Ainda não poderão participar deste Credenciamento, aqueles de que trata o artigo 9º
da Lei Federal nº 8.666/1993, ou que seu ramo de atividade (código e descrição da
atividade econômica principal e/ou código e descrição das atividades econômicas
secundárias) não contemple o objeto deste Credenciamento.
3.3.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela pessoa física ou
jurídica interessada. A não observância das vedações contidas neste item é de inteira
responsabilidade do participante que, pelo descumprimento, se sujeita à pena de
responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
3.4 A participação no credenciamento implica aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
4. DAFORMADEAPRESENTAÇÃODADOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
4.1. A documentação exigida deverá ser entregue ao Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, no período designado neste edital, e ser apresentado em
envelope fechado e indevassável, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº ___/2021
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
RAZÃO SOCIAL ou NOME: _______________________________________

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
5.1.

PESSOA JURÍDICA

5.1.1 A HABILITAÇÃO JURIDICA
5.1.1.1Registro comercial, no caso de empresa individual;
5.1.1.2Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do estado onde se situa a
sede da licitante ou ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados,
em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
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5.1.1.3Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova
de diretoria em exercício;
5.1.1.4Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.2. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.1.2.1Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
5.1.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio da empresa;
5.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / PGFN, através de Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
5.1.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio da empresa;
5.1.2.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo
de Serviço (FGTS).
5.1.2.6Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
5.1.2.7Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que
noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

5.1.3. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1.3.1Registro ou inscrição do profissional no Conselho Regional da respectiva Classe;
5.1.3.2Cópia da carteira de identificação profissional e/ou;
5.1.3.3Cópia do Diploma de conclusão do curso.
5.1.4. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
5.1.4.1Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, vigente na data da entrega do envelope e sua apreciação. No
caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé, esclarecendo o
posicionamento da(s) ação(ões);
5.1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES
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5.1.5.1Declaração de não está impedida de licitar e contratar junto a Administração
Pública (Anexo IV);
5.1.5.2Declaração do cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal,
sob as penas da lei, emitida pelo proponente (Anexo V);
5.1.5.3Declaração de Pleno Conhecimento do Edital (Anexo VI);
5.1.5.4 Declaração das Responsabilidades (Anexo VII);
5.2.

PESSOA FISICA

5.2.1 A HABILITAÇÃO JURIDICA
5.2.1.1 Cédula de Identidade;
5.2.1.2 Comprovante de endereço residencial;

5.2.2 A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.2.2.1Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio do proponente;
5.2.2.2Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / PGFN, através de Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
5.2.2.3Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio do proponente;
5.2.2.4Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
5.2.2.5Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que
noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
5.2.3 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.2.3.1Registro ou inscrição do profissional no Conselho Regional da respectiva Classe;
5.2.3.2Cópia da carteira de identificação profissional e/ou;
5.2.3.3Cópia do Diploma de conclusão do curso.
5.2.4 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
5.2.4.1Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, vigente na data da entrega do envelope e sua apreciação. No
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caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé, esclarecendo o
posicionamento da(s) ação(ões);
5.2.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES
5.2.5.1Declaração de não está impedida de licitar e contratar junto a Administração
Pública (Anexo IV);
5.2.5.2Declaração do cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal,
sob as penas da lei, emitida pelo proponente (Anexo V);
5.2.5.3Declaração de Pleno Conhecimento do Edital (Anexo VI);
5.2.5.4 Declaração das Responsabilidades (Anexo VII);
6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
6.1
Os documentos devem ser apresenta do sem cópias autenticadas por cartório
competente, ou originais com cópias a serem autenticadas pela Comissão, ou servidor da
Administração.
6.2
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, estas
serão consideradas vencidas 30 (trinta) dias após sua emissão.
6.3
Os interessados que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação neste procedimento de credenciamento (exceto quanto à eventualidade
da falta de quaisquer das declarações, as quais, ou a qual pode ser firmada no ato do
credenciamento), ou os apresentarem em desacordo como estabelecido neste Edital ou
com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
6.4
Os documentos apresentados, se expressos em língua estrangeira, deverão ser
traduzidos para o português por tradutor público juramentado e autenticados por
autoridade brasileira no país de origem.
7 DOPROCEDIMENTO E DO JULGAMENTODO CREDENCIAMENTO:
7.1 A Comissão Permanente de Licitação, na data determinada para a primeira sessão e,
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da segunda etapa, realizará a abertura dos
envelopes, a análise e julgamento da documentação apresentada pela interessada, a qual
visará ao atendimento das condições estabelecidas nos termos deste instrumento e da
legislação que disciplina a matéria.
7.2Serão credenciados os interessados que preencherem os requisitos previstos neste
termo, de acordo com as necessidades e disponibilidade financeira e orçamentária.
7.3Serão credenciados todos os interessados que preencham os requisitos previstos
neste edital e nos seus anexos, observada a ordem de entrega da integralidade dos
documentos exigidos, disponibilidade orçamentária e das vagas necessárias para a
manutenção do atendimento a população.
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7.4A decisão que inabilitar o participante será publicada no site oficial da Prefeitura
Municipal de Serra Dourada, no mural da Prefeitura ou por intermédio de Ofício ao
interessado.
7.5 O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos ora previstos, sendo,
considerada habilitada a pessoa física ou jurídica que apresentar / entregar os
Documentos para Participação no Credenciamento (Anexo III), as declarações, e os
demais documentos elencados neste termo, dentro do prazo de validade, em cópia
autenticada por cartório competente ou original com cópia para conferência por membro
da Comissão, onde verificada a regularidade, será juntada nos autos do processo.
7.6 Será considerado inabilitado o interessado que deixar de apresentará documentação
solicitada, apresentá-la com vícios/defeitos, contrariar qualquer exigência do processo ou
cujos documentos estiverem com prazo(s) de validade(s) expirado(s);
7.7 Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete ao
conteúdo, a idoneidade do documento ou não inspeção seu entendimento;
7.8 Os interessados cujo credenciamento for indeferido poderá ingressar a qualquer
momento com novos documentos, desde que corrigidos os motivos que deram causa a
sua inabilitação.
7.9O credenciamento não implica no direito à contratação, a qual dar-se-á ao exclusivo
critério da Secretaria, de acordo com as necessidades da população local, com as metas
planejadas pela Secretaria solicitante e as disponibilidades financeira e orçamentária,
zelando assim pela eficiência e economicidade.
7.10 O Município, não se obriga a contratar todos os serviços ofertados pelos
credenciados, reservando-se o direito de contratar o necessário, observando a quantidade
adequada à demanda estimada de acordo com os parâmetros definidos pela Secretaria,
os quais buscam atender os estabelecidos pelo ministério da Saúde e de mais órgãos de
gestão, controles e fiscalização.

8 DOS RECURSOS
8.1Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso a ser interposto
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do resultado do julgamento da habilitação.
8.2 Havendo manifestação e motivação de interposição de recursos, ficam os demais
participantes desde logo intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr, automaticamente, a partir do término do prazo do recorrente,
sendo-lhe assegurada vista imediata dos Autos.
8.3
Os memoriais e contrarrazões dos recursos deverão ser dirigidos Comissão
Permanente de Licitação de Serra Dourada, situada na Rua Duque de Caxias, s/n, Serra
Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000.
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8.4 Interposto o recurso a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5(cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo
subiràautoridadesuperior,devidamenteinformado,devendo,nestecaso,adecisãoserproferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.
8.5
Havendo interposição de recurso e não ocorrendo a reconsideração do Presidente
da Comissão, este instruirá os autos e os encaminhará à autoridade competente para
conhecimento e decisão final.
8.6 Durante o prazo previsto para interposição dos recursos, a Comissão abrir á vista de
todo o processo aos interessados, facultada a extração de cópia, às expensas do
solicitante.
8.7 Decorrido o prazo recursal, ou após a decisão dos recursos eventualmente
interpostos, será homologada pela Autoridade competente.
9 DO CONTRATO:
9.1 Inexistindo manifestação recursal, constatando-se o atendimento pleno às exigências
do Edital, sendo o processo de credenciamento encaminhado à apreciação da
Procuradoria Jurídica do Município,após análises favoráveis, será o processo remetido à
Autoridade competente para adjudicação e homologação.
9.2 Concluído e homologado o credenciamento, a pessoa Física ou Jurídica será
convocada para celebrar o Contrato de Prestação de Serviços, conforme minuta de
contrato constante no Anexo II deste Edital, de acordo com a necessidade e conveniência
do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social ou da Secretaria
Municipal de Educação.
9.2.1 O Credenciado convocado deverá com parecer para celebraro Contrato de
Prestação de Serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da comunicação para tal, através de correio eletrônico ou notificação
pessoal.
9.3 A não assinatura do Contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, que
ensejará seu imediato cancelamento, sem prejuízo para o município de Serra Dourada.
9.4 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vantagens para a
CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso
II, da Lei n.º 8.666/1993.
9.5 Se entre a data da apresentação da documentação completa e a data prevista para a
assinatura do Contrato decorre lapso temporal superiora 90 (noventa) dias, o Credenciado
deverá, para assinatura do referido instrumento, declarar que mantém as mesmas
condições exigidas para o Credenciamento e apresentar se for o caso, nova
documentação para substituir aquela que por ventura estiver com prazo de validade
expirado.
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10. DA SUBCONTRATAÇÃO:
10.1 O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, sob nenhum
pretexto ou hipótese, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou
parcialmente, nem ser executado em associação da contratada com terceiros, sem
autorização prévia da Contratante, por escrito, sob pena de aplicação de sanção inclusive
rescisão contratual.
10.2 Em caso de subcontratação, autorizada pela Administração, esta deverá ocorrer
preferencialmente, com microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme inciso II,
do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.
10.3 A subcontratação que trata o item anterior não poderá exceder 20% (vinte por cento)
do valor total do objeto do contrato. Permanecendo às expensas e riscos da parte
Contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais condicionadas no
contrato firmado.
10.4 No caso de subcontratação permanecerão íntegra e inalterada a responsabilidade do
Contratado, pelo integral cumprimento de todas as obrigações constantes do Edital e seus
anexos e execução do objeto contratado, como se diretamente os tivesse executado, não
podendo opor ou transferir para a Contratante nenhuma exceção, restrição, alegação de
descumprimento total ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou que este
tenha contra ele.
10.5 Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciário,
tributário ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratação,
será imputada ou se comunicará à Contratante.
10.6 Em casos de subcontratação para a execução dos serviços expressamente
permitidos, a Contratada exigirá dos eventuais subcontratados, no que couber, os
mesmos requisitos que foram exigidos no procedimento de credenciamento.
11. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
11.1 A fiscalização dos serviços objeto deste instrumento, será de responsabilidade do
servidor indicado pela Secretaria quando da contratação.
11.2O(A) prestador(a) de serviços deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às
reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor
municipal indicado conforme acima referido.
11.3A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e,
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes
e prepostos.
11.4Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes aos serviços deste objeto, deverão
ser prontamente atendidas pela contratada sem ônus para a solicitante.
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11.5Os serviços deverão atender a Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
demais legislações pertinentes.
11.6As quantidades dos itens apresentados são estimativas para composição dos preços,
podendo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade desta
Administração.
11.7Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Credenciado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei
nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados,
subsistirá a responsabilidade do Credenciado pela solidez, qualidade e segurança destes
serviços.
12. DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.1Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo), dia do mês subsequente a
prestação dos serviços, verificado os serviços efetivamente realizados, nos valores
constantes da tabela anexa neste instrumento.
12.2A Nota Fiscal será correspondente aos serviços prestados, sem rasuras, constando
na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco
e respectiva Agência.
12.3 A Nota Fiscal deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do
Processo de Credenciamento, a fim de agilizar o trâmite de conferência / recebimento dos
serviços e a liberação do documento fiscal para pagamento.
12.4É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito
Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço- FGTS, sendo o caso, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT.
12.5 A prestação de contas será feita mensalmente, segundo cronogramas estabelecidos
pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria de Assistência Social e Pela
Secretaria da Educação.
12.6As despesas decorrentes da futura contratação correrá à conta dos recursos
específicos consignados nas seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 02.06.000 - Fundo Municipal de Saúde;
Projeto/Atividade: 2.035 – Gestão das Ações de Saúde;
Projeto/Atividade: 2.064 - Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica- PAB FIXO;
Projeto/Atividade: 2.065 - Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF;
Projeto/Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa Saúde Bucal – PSB;
Projeto/Atividade: 2.070 – Manutenção do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família
– NASF;
Projeto/Atividade: 2.075 – Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospital;
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Projeto/Atividade: 2.078 – Manutenção do Bloco Gestão do SUS;;
Unidade Orçamentária: 02.04.000 – Secretaria de Educação e Cultura;
Projeto/Atividade: 2.019 – Manutenção do Ensino Fundamental;
Projeto/Atividade: 2.023 – Manutenção da Merenda Escolar;
Unidade Orçamentária: 02.05.000 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade: 2.030 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social
Projeto/Atividade: 2.059 – Gestão do Programa de Assistência Social (SUAS)
Projeto/Atividade: 2.060 – Manutenção do CRAS
Projeto/Atividade: 2.061 – Manutenção do CREAS
Elemento de Despesas: 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;
Elemento de Despesas: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fontes: 00, 01, 02, 14 e 29.
12.7 O valor total estimado para a prestação dos serviços objeto deste Credenciamento é
de R$ 2.877.800,00 (Dois milhões e oitocentos e setenta e sete mil e oitocentos reais).
13 DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO E DO MUNICÍPIO
13.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, as obrigações
dos contratados estão elencadas no Termo de Referência (Anexo I) e no Instrumento
Contratual, conforme Minuta de Contrato (Anexo II) deste Edital.
14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
14.1O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
termo sujeitará o credenciado às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Serra
Dourada e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes
limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado;
b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento dos
fornecimentos, realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
.
15 DO DESCREDENCIAMENTO:
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15.1. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no
artigo 109 da Lei 8.666/93.
15.2. Ocorrerá o descredenciamento a pedido do Credenciado, quando comprovar que
está impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de casos
fortuitos ou de força maior.
15.3. O credenciado que desejar se descredenciar deverá solicitar mediante aviso escrito
a Administração, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
16. DA IMPUGNAÇÃO, DOS ESCLARECIMENTOS E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para entrega / abertura dos envelopes
de habilitação, referente a primeira sessão, qualquer pessoa, poderá impugnar este ato
convocatório, que deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal de Serra Dourada ou
encaminhada pelo e-mail: licitacoesecontratos@serradourada.ba.gov.br .
16.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitação julgar e responder à impugnação ou
pedido de esclarecimentos em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do seu
recebimento.
16.3. Acolhida a impugnação, que implica em alteração do Edital, será designada nova
data para entrega da documentação.
16.4. Somente serão recebidas e conhecidas às impugnações interpostos por escrito, em
vias originais, e dentro dos respectivos prazos legais, sendo vedada a interposição via fax
ou qualquer outro meio. As impugnações deverão ser dirigidas ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Bahia.
16.5 As dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos, consultas ou pedidos de
esclarecimentos acerca das informações porventura existentes, deverão ser enviados ao
Presidente da Comissão de Licitação, podendo ser feitos via e-mail:
licitacoesecontratos@serradourada.ba.gov.br de forma expressa, clara, concisa e
objetiva, constando no corpo do texto do e-mail a identificação do solicitante que
questiona as informações ou solicita esclarecimentos.
16.6 Os interessados em participar do credenciamento obrigam-se a acompanhar as
publicações referentes ao processo no site oficial da Prefeitura Municipal de Serra
Dourada.
16.7 A participação neste credenciamento implica em plena aceitação dos termos e
condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
16.8 O presente edital terá sua publicação realizada através do Diário Oficial do Município
de Serra Dourada, Diário Oficial do Estado da Bahia e Diário Oficial da União, observado
a Lei das Licitações.
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16.9 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os
interessados ao credenciamento.
16.10 A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse do município de Serra
Dourada, relevar omissões puramente formais nos documentos exigidos para os
credenciamentos apresentados, desde que não comprometa ma lisura do processo.
16.11 As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pelo Município, nos
casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e para os quais não
tenha dado causa o credenciado.
16.12 Não serão aceitas documentações para o credenciamento remetidas via fax ou email.
16.13 A Administração reserva-se no direito de revogar total ou parcialmente o presente
credenciamento, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-lo por ilegalidade, de
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49da Lei 8.666/93, não
cabendo aos participantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 59 da citada lei.
16.14 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação de acordo com o que reza a legislação afeta ao presente objeto.
16.15 Outras informações poderão ser obtidas na sala da Comissão Permanente de
Licitações, instalada à Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, Serra Dourada, Bahia. CEP.
47740-000.

17. DOS ANEXOS DO EDITAL
17.1. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA
MINUTA DO CONTRATO
MODELO DE PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO;
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES;
MODELO DE DECLARAÇÃOEM ATENDIMENTO AO
TRABALHADOR MENOR;
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO
EDITAL;
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES;
MODELO DE PROPOSTA PARA O CREDENCIAMENTO.
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18. DO FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Serra Dourada, Bahia, por mais privilegiado
que outro seja, para serem dirimidas eventuais dúvidas decorrentes deste Processo
de Credenciamento, não resolvidas na esfera Administrativa.
Serra Dourada, Bahia, 09 de fevereiro de 2021.

Herlane Jenese de Souza Oliveira dos Anjos
Secretária Municipal de Saúde

Jeise Luara de Souza
Secretária Municipal de Assistência Social

Josiane Rodrigues Moreira
Secretária Municipal de Educação

Auzenildo Sousa Costa
Prefeito Municipal
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CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:
Constitui objeto deste credenciamento a contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas
para a prestação de serviços médico-hospitalares, enfermeiros, psicólogos, educadores
físicos, odontólogos, nutricionistas, bioquímicos e assistentes sociais conforme as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,Secretaria Municipal de Assistência
Social e Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as necessidades,
quantidades, condições e especificações constantes deste Termo de Referência.
x
Serviços médicos no Hospital Municipal Carlito Carlos da Cunha, nas
especialidades:
a) Clínica Geral;
b) Cirurgia Geral;
c) Pediatria;
d) Ultrassonografia;
e) Anestesista.
x
Serviços médicos
especialidades:
a) Clinica geral;
b) Ginecologista.

nas

ESF

–

Estrategias

Saúde

da

Família,

nas

x
Serviços de médicos, odontólogos, enfermeiros, psicólogos, educadores
físicos e assistentes sociais no Hospital Municipal Carlito Carlos da Cunha, Postos
de Saúde e CAPS, com as especialidades:
a)Enfermeiro graduado em nível superior;
b)Psicólogos graduado em nível superior;
c)Educador Físico graduado em nível superior;
d) Assistente Social graduado em nível superior;
e)Psiquiatra graduado em nível superior;
f)Odontólogos graduado em nível superior;
g) Farmacêutico/Bioquímico graduado em nível superior
h) Urologista e,
i) Ortopedista.
x
Serviços de assistente social e de psicólogo, na Secretaria de Assistência
Social e visitas domiciliares na Zona Rural, nas especialidades:
a) Assistente Social graduado em nível superior;
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b) Psicólogo graduado em nível superior.
x
Serviços de nutricionista e de psicólogo, na Secretaria de Educação e no
setor da alimentação escolar, nas especialidades:
a) Nutricionista graduado em nível superior;
b) Psicólogo graduado em nível superior.
x
Da Quantidade e Período para Atendimento
As quantidades são estimativas para atender as necessidades no período de 12 (doze)
meses.
x
Dos Serviços, dos Locais e da Remuneração
Dos serviços a serem prestados e valores que a Administração se propõe a pagar:
ITEM 01 – CLÍNICO GERAL
Sub
item
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Descrição dos Serviços
Atendimento em plantão de 24horas,
de Segunda a Sexta-Feira, no Hospital
Municipal Carlito Carlos da Cunha.
Atendimento em plantão de 12horas,
de Segunda a Sexta-Feira, no Hospital
Municipal Carlito Carlos da Cunha.
Atendimento em plantão de 24horas,
nos Sábados, Domingos e feriados, no
Hospital Municipal Carlito Carlos da
Cunha.
Atendimento ambulatorial na Unidade
Básica de Saúde da Família Dr. Gileno
na sede do Município, 40 horas
semanais.
Atendimento ambulatorial na Unidade
Básica de Saúde da Família Mãe
Joana na sede do município, 40 horas
semanais.
Atendimento ambulatorial em plantão
de 12horas, nas segundas e terceiras
quartas-feiras de cada mês, no CAPS.

Valor
Unitário

Valor
Total

Unid

Quant.

Und.

180

1.800,00

324.000,00

Und.

190

900,00

171.000,00

Und.

112

2.200,00

246.400,00

Mês

12

11.700,00

140.400,00

Mês

12

11.700,00

140.400,00

Und.

24

2.500,00

60.000,00

Total Estimado R$

1.082.200,00
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ITEM 02 – PEDIATRIA
Sub
item
7.

Descrição dos serviços

Unid

Atendimento em plantão de 12horas,
duas vezes por mês, nas TerçasFeiras, no Hospital Municipal Carlito
Carlos da Cunha.

Und.

ITEM 03 – PSIQUIATRA
Sub
Descrição dos serviços
item
Atendimento em plantão de 12horas,
8. na primeira quinta-feira, de cada mês,
no CAPS.

Unid
Unid.

Quant

24

Vl.
Unitário

Valor
Total

3.000,00

72.000,00

Total Estimado R$

72.000,00

Quant.

12

Valor
Unitário

Valor
Total

5.000,00

60.000,00

Total Estimado R$

60.000,00

ITEM 04 – GINECOLOGIA
Sub
item
9.

Descrição dos serviços

Unid

Atendimento em plantão de 12horas,
nas Quartas-Feiras, no ESF –
Estratégia de Saúde da Família.

Uni

Quant

50

Valor
Unitário

Valor
Total

1.200,00

60.000,00

Total Estimado R$

60.000,00

ITEM 05 - MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA
Sub
item

Descrição dos serviços

Atendimento de médico cirurgião em
plantão de 24horas, nas Quintas e
10. Sextas-Feiras, no Hospital Municipal
Carlito Carlos da Cunha.
Atendimento de anestesista em
plantão de 24horas, nas Quintas e
11 Sextas Feiras, no Hospital Municipal
Carlito Carlos da Cunha.

Valor
Unitário

Valor
Total

Unid

Quant.

Unid.

50

2.400,00

120.000,00

Unid

50

1.800,00

90.000,00

Total Estimado R$

210.000,00
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ITEM 06 - ULTRASSONOGRAFIA
Sub
item
12

Descrição dos serviços

Unid

Quant

Atendimento
de
serviços
de
ultrassonografia de emergência, todas
as Segundas-Feiras, no Hospital
Municipal Carlito Carlos da Cunha.

Unid.

1.200

Valor
Unitário

Valor
Total

80,00

96.000,00

Total Estimado R$

96.000,00

Quant

Valor
Total

ITEM 07 – ENFERMEIROS E ODONTÓLOGO
Sub
item
13.
14.

15.

Descrição dos serviços
Atendimento como enfermeiro, 40horas
semanais nas UBS.
Atendimento
como
Odontólogo,
40horas semanais em UBS.
Atendimento como enfermeiro em
plantão de 12 horas, no Hospital
Municipal Carlito Carlos da Cunha,
observado a escala mensal.

Unid

Valor
Unitário

Mês

12

1.800,00

21.600,00

Mês

12

3.000,00

36.000,00

Unid.

600

150,00

90.000,00

Total Estimado R$

147.600,00

ITEM 08 – EDUCADOR FÍSICO, PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E BIOQÚIMICO.
Sub
item
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Descrição dos serviços
Atendimento como Psicólogo, 40 horas
semanais, na equipe do NASF.
Atendimento como Bioquímico, 40 horas
semanais, no Hospital Municipal.
Atendimento como Bioquímico, de
sobreaviso em finais de semana e
noturno, no Hospital Municipal.
Atendimento como Assistente Social, 40
horas semanais, na equipe do NASF.
Atendimento como Educador Físico, 40
horas semanais, na equipe do NASF.
Atendimento como Psicólogo, 40 horas
semanais, no CAPS e no Hospital
Municipal, de acordo a escala mensal.

Valor
Unitário

Valor
Total

Unid

Quant.

Mês

12

1.800,00

21.600,00

Mês

12

2.000,00

24.000,00

Mês

12

1.000,00

21.600,00

Mês

12

1.800,00

24.000,00

Mês

12

1.800,00

24.000,00

Mês

12

2.000,00

21.600,00

Total Estimado R$

136.800,00
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ITEM 09 – PLANTONISTA DO SAMU – MÉDICO E ENFERMEIRO
Sub
item
22.

23.

Descrição dos serviços
Atendimento medico em plantão de
12horas, no SAMU, conforme escala
mensal.
Atendimento de Enfermeiro em plantão
de 12 horas,no SAMU, conforme escala
mensal.

Valor
Unitário

Valor
Total

Unid

Quant.

Unid.

700

850,00

595.000,00

Unid.

700

150,00

105.000,00

Total Estimado R$

700.000,00

ITEM 10 – UROLOGIA
Sub
item

24.

Descrição dos serviços

Unid

Quant.

Atendimento médico de plantão de
12horas, no último Sábado de cada
mês, no Hospital Municipal Carlito
Carlos da Cunha, com especialidade
em urologia,

Unid.

12

Valor
Unitário

Valor
Total

5.000,00

60.000,00

Total Estimado R$

60.000,00

ITEM 11 – ORTOPEDISTA
Sub
item
25.

Descrição dos serviços

Unid

Quant.

Atendimento de plantão de 12horas, no
ultimo Sábado de cada mês, no Hospital
Municipal Carlito Carlos da Cunha, com
especialidade em ortopedia.

Unid.

12

Valor
Unitário

Valor
Total

5.000,00

60.000,00

Total Estimado R$

60.000,00
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ITEM 12 – NUTRICIONISTA E PSICOLOGO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub
item
26.
27.

Descrição dos serviços
Atendimento como Nutricionista, 40
horas
semanais
no
setor
de
alimentação escolar.
Atendimento como Psicólogo, 40 horas
semanais, na Secretaria de Educação.

Valor
Unitário

Valor
Totalr

Unid

Quant

Mês

12

1.800,00

21.600,00

Mês

12

1.800,00

21.600,00

TOTAL ESTIMADO R$

43.200,00

ITEM 13 – PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL
Sub
item
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Descrição dos serviços
Atendimento como Assistente Social, 30
horas semanais, na Secretaria de
Assistência Social, com visitas em
domicílios e CRAS.
Atendimento como Assistente Social, 30
horas semanais, na Secretaria de
Assistência Social, com visitas em
domicílios da Zona Rural.
Atendimento como Assistente Social, 30
horas semanais, na Secretaria de
Assistência Social, com visitas em
domicílios e CREAS.
Atendimento como Psicólogo, 30 horas
semanais, na Secretaria de Assistência
Social, com visitas domiciliares e
CREAS.
Atendimento como Psicólogo, 20 horas
semanais, na Secretaria de Assistência
Social, com visitas domiciliares e CRAS
da Sede.
Atendimento como Psicólogo,30 horas
semanais, na Secretaria de Assistência
Social, com visitas domiciliares na Zona
Rural.
Atendimento como Psicólogo, 30 horas
semanais, na Secretaria de Assistência
Social, com visitas domiciliares e CRAS
de Traíras.

Valor
Unitário

Valor
Total

Unid

Quant.

Mês

12

1.800,00

21.600,00

Mês

12

2.000,00

24.000,00

Mês

12

1.800,00

21.600,00

Mês

12

1.800,00

21.600,00

Mês

12

1.500,00

18.000,00

Mês

12

1.800,00

21.600,00

Mês

12

1.800,00

21.600,00

Total Estimado R$

150.000,00
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DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A prestação dos serviços está condicionada ao credenciamento devidamente
homologado, sendo necessário para o seu inicio a celebração do Instrumento Contratual.
Os locais para a prestação dos serviços serão os descritos na tabela acima, os quais
deverão seguir as normas da ANVISA, do Conselho Regional de Medicina (CRM) e do
Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria da Educação.
Fica estipulado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para início da execução dos
serviços, contados a partir da assinatura do contrato e ordem de serviços, conforme as
definições do Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e
Secretaria Municipal de Educação.
O Credenciado é responsável pelos encargos trabalhista, fiscal, previdenciário, comercial
e demais despesas que venha ocorrer, quando da execução dos serviços constantes
deste instrumento.
JUSTIFICATIVA:
O presente Termo de Referência estabelece condições com o objetivo de promover o
credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas interessadas em prestar serviços
médico-hospitalares, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, odontólogos,
nutricionistas, bioquímicos e assistentes sociais conforme as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal da
Educação.
Verificando às demandas do setor de saúde, assistência social e educação e o dever do
cumprimento das imposições legais, como a Constituição Federal do Brasil, a qual
submete aos gestores públicos os cuidados com a população, seja de forma educativa,
preventiva ou corretiva, principalmente as ações de atenção básica.
No atendimento da demanda em questão faz-se necessário a contratação de profissionais
ou empresas com estas especializações. Diante das dificuldades no cumprimento destas
demandas, observa-se que a realização de concursos públicos, tem mostrado
insuficientes, visto que os profissionais não possuem nenhum interesse em ficarem
exclusivamente num município, situação que tem se mostrado e vivenciado ao longo de
vários anos, e por outro lado cabe então aos municípios interioranos realizar as
contratações na forma possível e amparada legalmente, visando sempre dar cumprimento
as disposições constitucionais.
Visando a contratação dos profissionais ou empresas de serviços médicos para de forma
complementar, atender o disposto na Lei 8.080/90, e com base no relevante interesse
público que está incerto no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal de 1988, a qual tratase de atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público até que
tenha-se condições de nova realização de concurso público, que tem resultado
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insuficiente no preenchimento das vagas conforme vivenciado e demonstrado em todos
os municípios circunvizinhos.
Na Constituição Federal de 1988, temos a obrigação de atender e disponibilizar os
serviços de saúde, onde oportunamente transcrevemos os arts. 196 e 197, conforme
seguem:
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantindo através de políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitários às ações e serviços para
a sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo aopoder público
dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoas
físicas e/ou jurídicas de direito privado".
Assim, conforme as disposições básicas acima demonstradas, considerando que são
apenas a ponta das inúmeras razões aos quais o município pode alicerça-se para realizar
as contratações de serviços profissionais de saúde, que refletem o relevante interesse
público sob a incumbência do poder público municipal.
Realizamos reuniões com a participação da Secretaria de Saúde, Administração,
Assistência Social e Setor Jurídico, na busca do saneamento, de forma consistente e
transparência a contratação destes serviços, a solução pontuada para o pleito é o
CREDENCIAMENTO, onde todos os profissionais e empresas que se prontificarem a
prestar os serviços em programas ou ações da área de saúde, serão credenciados,
conforme predefinido no Decreto Municipal nº 01/2021 e o amparo na Constituição
Federal do Brasil e no art. 25, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO
Poderá participar do presente credenciamento qualquer interessado do ramo de atividade
pertinente que satisfaça as condições estabelecidas neste edital;
Não será admitida a participação de interessados sob a forma de consórcio;
Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente deste credenciamento:
Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou
dirigentes de órgãos públicos neste Município, membro efetivo ou substituto da comissão
de licitação;
Empresas que estejam em regime de falência ou concordata, ou que incida em proibição
legal de contratar com a Administração Pública em geral;
Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
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A participação no credenciamento implica automaticamente na aceitação integral e
irretratável dos termos e conteúdo deste Termo de Referência, bem como do Edital e
instrumento contratual, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do credenciamento.
DA HABILITAÇÃO
Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
x PESSOA JURÍDICA
A HABILITAÇÃO JURIDICA
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do estado onde se situa a sede da
licitante ou ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se
tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de
diretoria em exercício;
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio da empresa;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / PGFN, através de Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio da empresa;
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço (FGTS).
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que
noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Registro ou inscrição do profissional no Conselho Regional da respectiva Classe;
Cópia da carteira de identificação profissional e/ou;
Cópia do Diploma de conclusão do curso.
A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, vigente na data da entrega do envelope e sua apreciação. No caso de
certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé, esclarecendo o
posicionamento da(s) ação(ões);
OUTRAS COMPROVAÇÕES
Declaração de não está impedida de licitar e contratar junto a Administração Pública;
Declaração do cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob
as penas da lei, emitida pelo proponente;
Declaração de Pleno Conhecimento do Edital;
Declaração de Responsabilidades.
x PESSOA FISICA
A HABILITAÇÃO JURIDICA
Cédula de Identidade;
Comprovante de endereço residencial;

A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio do proponente;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / PGFN, através de Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio do proponente;
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Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que
noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Registro ou inscrição do profissional no Conselho Regional da respectiva Classe;
Cópia da carteira de identificação profissional e/ou;
Cópia do Diploma de conclusão do curso.
A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, vigente na data da entrega do envelope e sua apreciação. No caso de
certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé, esclarecendo o
posicionamento da(s) ação(ões);
OUTRAS COMPROVAÇÕES
Declaração de não está impedida de licitar e contratar junto a Administração Pública;
Declaração do cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, sob
as penas da lei, emitida pelo proponente;
Declaração de Pleno Conhecimento do Edital;
Declaração de Responsabilidades.

DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO:
A Comissão Permanente de Licitação, na data determinada para a primeira sessão e, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da segunda etapa, realizará a abertura dos
envelopes, a análise e julgamento da documentação apresentada pela interessada, a qual
visará ao atendimento das condições estabelecidas nos termos deste instrumento e da
legislação que disciplina a matéria.
Serão credenciados os interessados que preencherem os requisitos previstos neste
termo, de acordo com as necessidades e disponibilidade financeira e orçamentária.
Serão credenciados todos os interessados que preencham os requisitos previstos neste
edital e nos seus anexos, observada a ordem de entrega da integralidade dos
documentos exigidos, disponibilidade orçamentária e das vagas necessárias para a
manutenção do atendimento a população.
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A decisão que inabilitar o participante será publicada no site oficial da Prefeitura Municipal
de Serra Dourada, no mural da Prefeitura ou por intermédio de Ofício ao interessado.
O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos ora previstos, sendo,
considerada habilitada a pessoa física ou jurídica que apresentar/ entregar os
Documentos para Participação no Credenciamento (Anexo III), as declarações,e os
demais documentos elencados neste termo, dentro do prazo de validade, em cópia
autenticada por cartório competente ou original com cópia para conferência por membro
da Comissão, onde verificada a regularidade, será juntada nos autos do processo.
Será considerado inabilitado o interessado que deixar de apresentar a documentação
solicitada, apresentá-la com vícios/defeitos, contrariar qualquer exigência do processo ou
cujos documentos estiverem com prazo(s) de validade(s)expirado(s);
Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete ao conteúdo, a
idoneidade do documento ou não impeça seu entendimento;
Os interessados cujo credenciamento for indeferido poderá ingressar a qualquer momento
com novos documentos, desde que corrigidos os motivos que deram causa a sua
inabilitação.
O credenciamento não implica no direito à contratação, a qual dar-se-á ao exclusivo
critério da Secretaria, de acordo com as necessidades da população local, com as metas
planejadas pela Secretaria solicitante e as disponibilidades financeira e orçamentária,
zelando assim pela eficiência e economicidade.
O Município, não se obriga a contratar todos os serviços ofertados pelos credenciados,
reservando-se o direito de contratar o necessário, observando a quantidade adequada à
demanda estimada de acordo com os parâmetros definidos pela Secretaria, os quais
buscam atender os estabelecidos pelo ministério da Saúde e de mais órgãos de gestão,
controles e fiscalização.
DA FISCALIZAÇÃO:
A fiscalização dos serviços objeto deste instrumento, será de responsabilidade do servidor
indicado pela Secretaria quando da contratação.
O(A)prestador(a) de serviços deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às
reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor
municipal indicado conforme acima referido.
A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e,
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes
e prepostos.
Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes aos serviços deste objeto, deverão ser
prontamente atendidas pela contratada sem ônus para a solicitante.
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Os serviços deverão atender a Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
demais legislações pertinentes.
As quantidades dos itens apresentados são estimativas para composição dos preços,
podendo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade desta
Administração.
Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Credenciado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei
nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados,
subsistirá a responsabilidade do Credenciado pela solidez, qualidade e segurança destes
serviços.
DA FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo), dia do mês subsequentea prestação
dos serviços, verificado os serviços efetivamente realizados, nos valores constantes da
tabela anexa neste instrumento.
A Nota Fiscal será correspondente aos serviços prestados, sem rasuras, constando na
mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e
respectiva Agência.
A Nota Fiscal deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo
de Credenciamento, a fim de agilizar o trâmite de conferência / recebimento dos serviços
e a liberação do documento fiscal para pagamento.
É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito
Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço- FGTS, sendo o caso, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT.
DAS VIGÊNCIAS:
O presente Credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir do quinto
dia útil de sua publicação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, observada
a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios gerais da
administração pública.
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vantagens para a
CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso
II, da Lei n.º 8.666/1993.
DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:
O Contrato será formalizado, nas condições previstas neste Termo de Referência, no
Edital e na Minuta da contratual.
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As Secretarias,cabem os procedimentos da contratação, observando a logística para o
pleno atendimento as demandas nos setores.
O Município providenciará a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, atendendo o disposto no art.
26 da Lei nº 8.666/1993.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das
partes:
DO(A) CONTRATADO(A)
Cumprir integralmente o Termo de Referência, a legislação vigente, a proposta, os
critérios constantes do credenciamento e contrato;
Indicar formalmente à Administração os prepostos e/ou responsáveis pela prestação dos
serviços, objeto deste Edital;
Manter disponibilidade de mão de obra dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração, respeitado as disposições da legislação trabalhista
vigente;
Efetuar a reposição da mão de obra nos serviços, em caráter imediato, em eventual
ausência;
Atender de imediato as solicitações relativas à substituição de mão de obra desqualificada
ou entendida por parte da Administração como inadequada para a prestação dos
serviços;
Instruir o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Saúde
Ocupacional;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços prestados;
Prestar os serviços no prazo estipulado neste Termo de Referência, após as
autorizações;
Manter todas as condições de habilitação exigidas para o Credenciamento;
A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas
condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé
ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e
trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre o presente instrumento contratual ou
decorrentes de sua execução;
Cumprir fielmente o disposto no Termo de Referência e do Edital que originará o contrato,
bem como as obrigações nele assumidas.
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DO CONTRATANTE:
Efetuar os pagamentos na forma e prazos determinados conforme constantes do termo
de contrato;
Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Dar condições de prestação dos serviços aos contratados.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente termo
sujeitará o credenciado às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Serra
Dourada e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes
limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado;
b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento dos
fornecimentos, realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A Contratada somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial do
objeto do contrato com a anuência prévia do Município, sendo vedada a subcontratação
total do contrato e permitida a subcontratação de ate 20% do objeto, sendo obrigada a
subcontratada a atender todas as exigências deste termo de referência e apresentar
contrato de prestação de serviços devidamente assinado com a contratada.
Em caso de subcontratação de outra empresa, a contratada não transferirá suas
obrigações e responsabilidades, permanecendo, com total responsabilidade contratual.
A Contratada deverá fornecer a seus profissionais todas condições necessárias para a
prestação dos serviços objeto deste instrumento e exigidos por legislação ou norma do
trabalho específica.
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Cabe à Contratada executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os
horários estabelecidos para atendimento, observado a programação da Secretaria.
A Contratada está ciente de que deve guardar por si, por seus profissionais, ou prepostos,
em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos,
manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais
completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto,
por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação,
descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos
a que der causa.
Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei n˚
8.666/1993, Decretos e demais legislação pertinente.
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
ANEXO II
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ___________
CONTRATO Nº _____/2021CREDENCIAMENTO Nº ___/2021.

O Município de Serra Dourada, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito publico,
CNPJ. 14.222.277/0001-73, situado na Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, Serra
Dourada– Bahia – CEP. 47.740-000, neste ato representado pelo senhor Auzenildo Sousa
Costa, brasileiro, casado, agropecuarista, gestor municipal, portador da Carteira de
Identidade nº. 773976439-SSP/BA, CPF/MF nº. 936.046.965-34, residente no Povoado de
Barreiro Dantas, 1023, Zona Rural, Serra Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000, a seguir
denominado
CONTRATANTE
e
________________________________________________________, CNPJ ou CPF
___________________,
com
sede
__________________________________________________, representada neste ato
pelo(a) senhor(a) __________________________, __________________________,
_______________, _______________, portador(a) do CPF. ___________________, RG.
_________________ e em conformidade com os elementos constantes do Processo
Administrativo nº ___ /2021, resultando o Credenciamento nº ___/2021, a seguir
denominada CONTRATADA,Resolvem celebrar o presente Contrato. observado os
preceitos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº
08/2021 e demais normas pertinentes, que se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes, as quais prevalecerão entre as partes em tudo quanto não conflitarem com as
prescrições legais, regulamentares e administrativas que regem a matéria.
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de ________________ para
atender a população deste Município. (_________ AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS
DO OBJETO CONTRATADO SERÃO INSERIDAS NO MOMENTO DA ASSINATURA DO
CONTRATO ________).
Parágrafo 1º - A contratação do credenciado realiza-se por Inexigibilidade de Licitação,
conforme disposições contidas no Processo Administrativo acima referido;
Parágrafo 2º - Por interesse da CONTRATANTE o local dos serviços objeto deste
instrumento, poderá ser alterado, comunicando-se por escrito o fato ao CONTRATADO,
com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA, DO LOCAL, DO PRAZO DE INÍCIO DOS
SERVIÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS
2.1 DA FORMA:
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2.1.1. Os serviços deverão ser prestados obedecendo rigorosamente às cláusulas do
Edital de Credenciamento nº ___/2021 e seus anexos e às cláusulas deste Instrumento
Contratual.
2.2 DOS LOCAIS:
2.2.1 Os locais para a prestação dos serviços serãoos previstos e disciplinados no Termo
de Referência (anexo I) do Edital e as condições de execução devem seguir as normas da
Secretaria Municipal de ____________.
2.2.2 Os serviços serão prestados pelo Credenciado conforme a programação /
autorização emitida pela Secretaria Municipal de _______________.
2.3 DO PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS:
2.3.1 O Contratado terá o prazo de até 05 (cinco) dias para iniciar a execução dos
serviços, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços, pela Secretaria Municipal
de ___________
2.4 A Contratada declara que aceita prestar os serviços, objeto deste contrato com
observância das normas e instruções baixadas pela Secretaria Municipal de ________ e,
obedecendo ainda, as eventuais alterações que venham a ser introduzidas nessas
normas e as instruções supervenientes, que se presumirão conhecidas pela Contratada,
ou comunicadas mediante correspondência expedida sob registro postal ou protocolo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vantagens para a
CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso
II, da Lei n.º 8.666/1993.
3.2 A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, na forma e na ocorrência de qualquer
das hipóteses dos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, em defesa do interesse público ou
pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas contratadas.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1Caberá ao Contratante, às suas expensas, dentre outras obrigações legais e/ou
constantes do presente Termo de Referência:
4.2 Disponibilizar à Contratada, de acordo com as especificações e condições mínimas
exigidas pela Contratada e por lei aplicável, espaço compatível com as atividades que
envolvem os serviços objeto deste instrumento, o qual deverá ser ampliado a expensas
do CONTRATANTE, se houver necessidade, como por exemplo o crescimento da
demanda.
4.3 Fornecer água e energia elétrica em suas instalações compatível à demanda para a
realização dos atendimentos.
4.4 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, comunicar

ocorrências e notificar sendo necessário
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 Todos os processos devem estar em conformidade com os requisitos das
determinações legais.
5.2 A Contratada é a única e exclusiva responsável pela mão de obra aplicada quando da
execução do objeto contratual.
5.3 A Contratada prestará os serviços de forma adequada e segura, respeitando toda a
legislação vigente incidente sobre o objeto do credenciamento, em especial.
5.4Respeitar as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos em
vigor no local de trabalho. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos
decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social,
previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução dos serviços.
5.5 Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do Ministério do
Trabalho (NR).
5.6Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de
referência.
5.7 Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no
presente Credenciamento, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais.
5.8 Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a
causar ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou
culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita.
5.9 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato.
5.10 Permitir à Contratante a fiscalização, com pré-agendamento junto à Contratada, para
a vistoria dos serviços e o livre acesso às dependências, bem como prestar, quando
solicitada, as informações visando o bom andamento do(s) serviço(s).
5.11 A Contratada deverá disponibilizar todas as informações solicitadas pelo Órgão
Contratante, referentes aos serviços prestados.
5.12 A Contratada deverá garantir a não paralisação dos serviços contratados por motivos
de falta de recursos humanos. A Contratada deverá tomar todas providencias necessárias
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para que os serviços não sofram descontinuidade. Salvo na ocorrência de caso fortuito ou
por motivo de força maior, greve, etc, que impeça a Contratada de executar os serviços.
5.13É responsabilidade da Contratada realizar a verificação da qualidade dos
equipamentos disponibilizados.
CLÁUSULA SEXTA– DO VALOR DO CONTRATO
6.1
O
Valor
estimado
pela
prestação
dos
serviços
é
de
R$
___________(_________________________), a ser pago pela CONTRATANTE,
mensalmente pelos serviços efetivamente prestados. Observado o valor unitário
constante do Edital e anexos.
Parágrafo Único – Os valores constantes desta Cláusula são compostos da seguinte
forma: 60% correspondem a pessoal e 40% aos insumos utilizados.
CLÁUSULA SETIMA– DOS PAGAMENTOS
7.1 O pagamentos serão efetuados até o dia 10 (dez) do mês subseqüente a prestação
dos serviços, observado a emissão das devidas notas fiscais.
7.2 A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da
Administração, e deverá estar acompanhada das autorizações, devidamente assinada por
servidor público municipal autorizado.
7.3 A prestação de contas será feita mensalmente, segundo cronogramas estabelecidos
pela Secretaria Municipal de __________________.
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 O presente Contrato poderá ser alterado para melhor atender ao interesse público,
passando então as alterações a fazer parte integrante do Contrato.
8.2 As alterações necessárias ao presente contrato serão formalizadas por intermédio de
Termos Aditivos, nos moldes do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1. A inobservância, pelo Credenciado, de cláusula ou obrigações constantes do
contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a
Administração Pública a aplicar, em cada caso, as seguintes penalidades contratuais:
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução
total da obrigação;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no
caso de inexecução parcial, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado;
c) Multa de 0,3% (três por cento) por dia, no caso de inexecução diária do objeto
deste credenciamento, até no máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será
considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior;
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d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública de modo geral, do Município de pelo prazo que for fixado
pela Administração em função da natureza e a gravidade da falta cometida,
respeitados os limites legais;
e) Suspensão definitiva dos serviços;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
considerado, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade.
9.2. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Contratante. Caso
o Credenciado não tenha nenhum valor a receber do Município, ser-lhe-á concedido o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda
a Administração proceder à cobrança judicial da multa.
9.3. As multas e penalidades serão aplicadas pela Secretaria contratante, mediante
respectivo processo administrativo, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis.
9.4. Pela inobservância dos termos deste Edital poderá haver a incidência das
penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
9.5. Incorrerá nas mesmas sanções do item anterior aquele que apresentar documento
fraudado ou falsa declaração para fins de habilitação neste processo de credenciamento.
9.6. A imposição de penalidade(s) dependerá da gravidade do fato que a(s) motivar,
avaliando-se tanto a situação como as circunstâncias objetivas em que ele ocorreu dentro
do devido processo legal.
9.7. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste edital não ilidirá o direito da
Administração Pública de exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e
danos que o fato gerador da penalidade acarretar a Contratante, seus usuários e
terceiros, independentemente de responsabilidade administrativa, civil ou criminal.
CLAUSULA DÉCIMA– DA FISCALIZAÇÃO
10.1A fiscalização dos serviços objeto deste instrumento, será de responsabilidade do
servidor indicado pela Secretaria quando da contratação.
10.2O(A) prestador(a) de serviços deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às
reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor
municipal indicado conforme acima referido.
10.3A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e,
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na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes
e prepostos.
10.4Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes aos serviços deste objeto, deverão
ser prontamente atendidas pela contratada sem ônus para a solicitante.
10.5Os serviços deverão atender a Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
demais legislações pertinentes.
10.6As quantidades dos itens apresentados são estimativas para composição dos preços,
podendo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade desta
Administração.
10.7Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Credenciado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei
nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados,
subsistirá a responsabilidade do Credenciado pela solidez, qualidade e segurança destes
serviços.
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o
Foro da Comarca de Serra Dourada, Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro por
mais privilegiado que seja;
11.2 E, por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes, em
02 (duas) vias de igual teor.
Serra Dourada, ____ de _________ de 2021.
___________________________
Município de Serra Dourada
Contratante

____________________________
_______________________
Contratada

Testemunhas:

1___________________________________CPF___________________________

2___________________________________CPF___________________________
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

ANEXO III
DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO
(PROTOCOLO)
AO
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA/BA
CPL - Comissão Permanente de Licitação
Serra Dourada – Bahia
REF.: CREDENCIAMENTO Nº ___/2021

__________ Nome pessoa jurídica ou pessoa física _______________ CNPJ ou CPF,
com sede ou residência na _________ (endereço) ____________________________,
__________ (cidade) ________, CEP. ______,neste ato, vimos entregar o envelope, na
forma estabelecida, com a documentação de habilitação / proposta(s) para o
credenciamento na prestação de serviços de ____________________.
Concordamos com as disposições do Edital, o qual tem por objeto o credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para a prestação de serviços médico-hospitalares,
enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, odontólogos, nutricionistas, bioquímicos e
assistentes sociais conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação, de acordo com as
necessidades, quantidades, condições e especificações constantes deste Edital e anexos.
Na certeza do cumprimento da legalidade, Nossos votos de estima.
______________, UF,___/_____/2021.

__________________________________
Nome ______________________
RG. _________________

Recebemos em ____/_____/2021.
Às _____:_____ horas.

_____________________________

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XET66HDNQWO5Z6GAGISEOG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Serra Dourada

Quinta-feira
11 de Fevereiro de 2021
43 - Ano - Nº 2369

Processo Administrativo nº MSD/15.2021
Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73 – Rua Duque de Caxias, s/n – Tel, (77) 3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR.

À
Prefeitura Municipal de Serra Dourada
Comissão Permanente de Licitação
CREDENCIAMENTO Nº ___/2021

__________ Nome pessoa jurídica ou pessoa física ______________CNPJ ou
CPF __________, com sede ou residência na _________ (endereço)
____________________________ , __________ (cidade) ________, CEP. ______,
Declarar sob penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no Credenciamento n.º ___/2021, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
Para que produza efeitos legais, firmo-a.
______________, UF,___/_____/2021.
__________________________________
Nome ______________________
RG. _________________
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

ANEXO V
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO TRABALHO DO MENOR

À
Prefeitura Municipal de Serra Dourada
Comissão Permanente de Licitação
CREDENCIAMENTO Nº ___/2021

__________ Nome pessoa jurídica ou pessoa física ______________CNPJ ou CPF
________,

com

sede

ou

residência

na

_________

(endereço)

____________________________ , __________ (cidade) ________, CEP. ______,
DECLARAR, para fins de participação do Credenciamento nº ___/2021, conforme o
disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº
9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
determina a Constituição Federal.
Para que produza efeitos legais, firmo-a.
______________, UF,___/_____/2021.

__________________________________
Nome ______________________
RG. _________________
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS

À
Prefeitura Municipal de Serra Dourada
Comissão Permanente de Licitação
CREDENCIAMENTO Nº ___/2021

__________ Nome pessoa jurídica ou pessoa física ______________CNPJ ou
CPF __________ , com sede ou residência na _________ (endereço)
____________________________ , __________ (cidade) ________, CEP. ______, vem
pela presente, declarar para os devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital e
seus Anexos e de todas as informações, das condições, locais e dificuldades para o
cumprimento das obrigações do seu objeto, e ainda, que aceita como válida a situação
em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere este Credenciamento.
Para que produza efeitos legais, firmo-a.
______________, UF,___/_____/2021.

__________________________________
Nome ______________________
RG. _________________
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
À
Prefeitura Municipal de Serra Dourada
Comissão Permanente de Licitação
CREDENCIAMENTO Nº ___/2021

DECLARO para fins de direito e participação neste Credenciamento, na
qualidade de proponente que:
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias,
averiguações e adequações, caso se faça necessárias;
Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento
Contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Credenciamento;
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 –
Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes a execução dos serviços, bem
como ao Edital do deste Credenciamento.

Para que produza efeitos legais, firmo-a.
______________, UF,___/_____/2021.

__________________________________
Nome ______________________
RG. _________________
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CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

ANEXO VIII
PROPOSTA DE PREÇOS
À
Prefeitura Municipal de Serra Dourada
Comissão Permanente de Licitação
CREDENCIAMENTO Nº ___/2021

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa aceitabilidade dos preços relativa
ao objeto deste Credenciamento, bem como as informações e condições exigidas no
Edital.

1. Identificação Completa:
a) _____ Nome da Pessoa Física ou Jurídica _________________________ , CNPJ
ou CPF n.º _______________ ,endereço _______________________________,
Telefone ( _ )_________________ e-mail ___________________

2. Pela presente Proposta declaramos e garantimos que:
a. Examinamos cuidadosamente todo o Edital e aceitamos todas as condições nele
estipuladas e que neste ato renunciamos ao direito de alegar desconhecimento das
regras deste Credenciamento;

3. Aceitabilidade dos Preços
a. Através do presente, vem solicitar credenciamento no(s) item(s), conforme constante
tabela de valores e especificações dos serviços deste Credenciamento:
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ANEXO VIII – PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM ___ – ______________
Sub
item

Descrição dos serviços
-------------------------------------------

Unid

Quant

-----

---

Valor
Unitário

Valor
Totalr

----

---------

TOTAL R$

---------

Aguardamos o resultado quanto ao nosso pedido de credenciamento.
______________, UF,___/_____/2021.

__________________________________
Nome ______________________
RG. _________________
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