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Prefeitura Municipal de
Almadina publica:
x Aviso de Publicação Chamada Pública n° 002/2019 – Objeto:
Contratação de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços
médicos (clinico geral plantonista, e consultas com especialistas) visando
a composição da rede de atenção básica, que estará aberto do dia 16 de
julho de 2019.
x Edital da Chamada Pública n.º 002/2019- Objeto: Contratação de
pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços médicos (clinico
geral plantonista, e consultas com especialistas) visando a composição da
rede de atenção básica.

Gestor - Milton Silva Cerqueira / Secretário - Ass. Comunicações / Editor - Governo
Rua Euzébio Ferreira, nº 26, Térreo
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ N: 14.147.466/0001-29
AVISO DE PUBLICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019
O Município de Almadina - Bahia comunica aos interessados que fará realizar CHAMAMENTO PUBLICO, no Prédio da
Prefeitura, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina - Bahia, para CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL PLANTONISTA, E
CONSULTAS COM ESPECIALISTAS) VISANDO A COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, que estará aberto
do dia 16 de julho de 2019.
Entrega dos envelopes: A partir do dia 16/07/2019
Horário: 08:00 às 12:00hs
Ficando os interessados cientificados que todos os atos deste chamamento público serão publicados no Diário Oficial do
Município.
Almadina (BA), 12 de Julho de 2019.
Danilo Santos Pereira
Presidente da COPEL
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Editais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Chamada Pública n.º 002/2019, para CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS (CLINICO GERAL PLANTONISTA, E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS) VISANDO A COMPOSIÇÃO DA REDE DE
ATENÇÃO BÁSICA.
O Município de ALMADINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio
Ferreira 26, Centro, Almadina – Bahia, nº, inscrita no CNPJ sob n.º 14.147.466/0001-29, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o
Senhor Milton Silva Cerqueira, brasileiro, casado, vem realizar Chamada Pública para CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OU
FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL PLANTONISTA, E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS)
VISANDO A COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, deverão apresentar a documentação para habilitação bem como a carta
proposta a partir de 16 de Julho de 2019, às 08:30 horas, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA, no setor de licitações,
ficando em aberto para credenciamento.
1. OBJETO
O OBJETO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA É A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL PLANTONISTA, E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS) VISANDO A COMPOSIÇÃO DA REDE
DE ATENÇÃO BÁSICA.
Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
1.1.1.

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

1.1.2.

ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO/CONTRATO

1.1.3.

ANEXO III – CARTA PROPOSTA

1.1.4.

ANEXO IV – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

1.1.5.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

1.1.6.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

1.1.7.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

1.1.8.

ANEXO VIII– DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TEOR DO EDITAL

1.1.9.

ANEXO IX– DECLARAÇÃO DE RESPONSIBILIDADDES DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

1.1.10.
1.1.11.

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO XII – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

2.

FONTE DE RECURSO

Recursos provenientes do:
RECURSO PROVENIENTE DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2019 Unidade Orçamentária:
03.07.09 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2.031 – Manut. Serv. Técnicos e Administrativos – Fundo Mun. de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - PF
Fonte de Recurso: 14 – Transferência de Recursos do SUS

Unidade Orçamentária: 03.08.08 – Secretaria Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
Projeto Atividade: 2.067 – Manut. Serv. Técnicos e Adm. da Sec. De Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - PF
Fonte de Recurso: 02 – Saúde 15%
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
3.1 Poderão participar da presente CHAMADA PÚBLICA as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta CHAMADA PÚBLICA, que
atendam às exigências deste edital.
3.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas
estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública de qualquer um dos entes federativos, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal.
3.3
A participação nesta CHAMADA PÚBLICA, sem prévia impugnação, implica aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
4.

ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 Dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “CARTA PROPOSTA”.
4.2 Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Carta Proposta” deverão ser indevassáveis, fechados e entregues ao Presidente da COPEL,
a partir do dia 16 de julho de 2019, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo, para que sejam efetivados os credenciamentos.
LOCAL: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina, Bahia.
DATA: A PARTIR DE 16/07/2019.
HORÁRIO: Às 08:30hs
4.2.1

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2019
ENVELOPE N º 1 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE: XXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2019
ENVELOPE N º 2 – CARTA PROPOSTA
PROPONENTE: XXXXXXXX
4.2.1.1
A documentação exigida neste Edital deverá ser apresentada em qualquer sistema de cópia autenticada, ou por
publicação em órgão oficial, sem prejuízo da eventual exigência da apresentação dos originais para conferência, quando solicitada pelo
Presidente da COPEL.
4.3
O Presidente e Equipe de Apoio não se responsabilizarão por envelopes de “Documentação de Habilitação” e “Carta
Proposta” e que não sejam entregues ao Presidente designado no preâmbulo, no local, data e horário definidos neste edital.
5. HABILITAÇÃO

5.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob
pena de inabilitação:
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5.1.1 Registro CRM
5.1.2 Ensino superior com habilitação/especialização na modalidade em que desejar o credenciamento
5.1.3 CPF, RG, Título de Eleitor
5.1.4 Certificado de ensino superior (Curso de Medicina)
5.1.5 Carteira de Trabalho e Previdência Social
5.1.6 Comprovante de Residência
5.1.7 Certidão de Nascimento ou Casamento
5.2. A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômica- financeira e técnica, conforme a constituição, consistirá em:
5.2.1.

DA REGULARIDADE JURÍDICA

5.2.1.1

Registro Comercial, no caso de empresa individual.

5.2.1.2

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, Cooperativas e
congêneres e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (os documentos em
apreço deverão estar acompanhados da última alteração contratual).
5.2.1.3
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício (os
documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva).
5.2.1.4
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 (os documentos em apreço
deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva);
5.2.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

4.2.2.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

5.2.2.2

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do credenciado,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta CHAMADA PÚBLICA.

5.2.2.3

Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Certidão da Dívida Ativa da União);
Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;
5.2.2.4

Certidão Negativa de Débitos do Município do domicílio ou sede do Credenciado, ou outra equivalente, na forma da lei,

5.2.2.5
Prova de Regularidade Fiscal (CRF – Certificado de Regularidade Fiscal), emitida pela Caixa Econômica Federal,
relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
5.2.2.6
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei 12.440 de 07 de Junho de 2011, Resolução
Administrativa TST nº 1470/2011 e Inciso IV do Art. 27 e Inciso V do Art. 29 da Lei 8.666/93 introduzidos pela Lei 12.440 de 07 de Junho de
2011.
5.2.2.7

Certidão Municipal, Certidão Estadual, Certidão Federal e Certidão Trabalhista (Pessoa Física)

5.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
5.3.3.1

Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de
pessoa física, e no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei Federal
8.666/93.
5.4.4. QUALIFICAÇÃO TECNICA E REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

5.4.4.1

Declaração da credenciada, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta CHAMADA
PÚBLICA, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento
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integral das obrigações desta CHAMADA PÚBLICA, conforme modelo do Anexo VIII deste edital;
5.4.4.2

Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do Anexo VI
deste edital.
5.4.4.3
Declaração da credenciada, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência
de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, conforme Anexo V deste edital;
5.4.4.4
JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS REFERIDOS NESTE ITEM (ITEM 5 – DA HABILITAÇÃO), SERÃO
APRESENTADOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO SE ACHA DECLARADA INIDÔNEA PARA
LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU SUSPENSA DO DIREITO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL;
5.4.4.5
Apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado do emitente,
contendo informações que comprovem a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes em características, indicar prazos das
atividades executadas ou em execução pela licitante, quantidades com a prestação do objeto licitado, acompanhados de notas fiscais e
homologação ou extrato com o valor dos contratos a fim de atendimento do art.30, II da Lei 8.666/93.
5.4.4.6
Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da CHAMADA PÚBLICA.
5.4.4.7

Comprovação de autorização de funcionamento da empresa Credenciada pelo Ministério da Saúde;

5.4.4.8

Alvará de licença para funcionamento emitido pela Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal;

5.4.4.9

Comprovação de vinculo do médico com a empresa

5.4.4.10

Atestado de capacidade técnica

5.4.4.11

Alvará sanitário

Observação: Toda documentação deverá ser entregue devidamente organizada e identificada nas respectivas ordens exigidas pelo
edital.
6.0. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:
6.1. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por
Cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Não será aceito qualquer documento via fax ou em papel termo sensível.
6.1.2.
Os documentos de HABILITAÇÃO poderão ser apresentados por impressão via INTERNET, neste caso, somente serão
aceitos se estiver impresso o site que o disponibilizou e houver a possibilidade da conferência de sua veracidade, devidamente observados
os prazos de validade.
6.1.3.

Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa (filial ou matriz) que
efetivamente fornecerá os serviços, objeto da licitação, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
deverá ser o mesmo em todos os documentos, com as seguintes exceções:
6.1.3.1.1.
Quando a Credenciada apresentar-se como filial, poderão ser apresentados com o CNPJ da Matriz, a
Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal (subitem 9.3.2.3.), e o CRF, relativo ao FGTS (subitem
9.3.2.5.), desde que o interessado comprove que o recolhimento do INSS e do FGTS é realizado de forma centralizada, onde é feito o
recolhimento centralizado.
6.1.3.1.2.
credenciamento

Registro CRM, Ensino superior com habilitação/especialização na modalidade em que desejar o

6.1.3.2.
Todos os documentos acima referidos deverão estar com prazo de validade em vigor, na data de abertura dos envelopes,
contendo a habilitação dos interessados.
Para comprovação dos atestados exigidos no subitem, os mesmos deverão vir acompanhados de cópia do contrato que o originou, bem
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como extrato de publicação e com firma reconhecida do representante legal do emitente ou nota fiscal dos serviços e/ou produtos referidos.
7. DA CARTA PROPOSTA
7.1.1

A carta proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo dos Anexos III e IV, em uma via digitada, em papel timbrado da empresa,
contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone de contato, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, devendo ser assinada, rubricada em
todas as páginas, devendo conter no mínimo:
a)
Preço unitário e total, expressos em reais, com no máximo 02 (DUAS) casas decimais após a vírgula,
incluindo todas as despesas que possam recair sobre o objeto, impostos, etc., devendo o preço do item ser apresentado em algarismos,
totalizando por lotes nas mesmas condições descritas, no fechamento do lote, constar valor por extenso, bem como na totalização do valor
global, constando valor por extenso.
b)
Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitários e totais, prevalecerá o unitário, e entre algarismos
e extenso, prevalecerá o extenso;
c)
A Credenciada terá sua proposta desclassificada cuja especificação não respeitar rigorosamente a descrição e
unidade relacionadas nos Anexos deste Edital;

7.2. Será considerada desclassificada a proposta com valor superior ao estimado para contratação, de acordo com o Anexo I – Termo de
Referência:
7.3.
Em atenção à Portaria SDE nº 51, de 03 de dezembro de 2009, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça,
os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preços uma Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme
modelo do Anexo X.
7.4.
A critério do Presidente, a qualquer momento poderá ser exigida a apresentação da planilha de composição de preços, para
fins de análise da compatibilidade da proposta por parte da credenciada.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a
vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual credenciamento.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Requisição
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Chamada Pública n.º 002/2019, para contratação de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços médicos (clinico geral
plantonista, e consultas com especialistas) visando a composição da rede de atenção básica.
O Município de ALMADINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua
Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina – Bahia, nº, inscrita no CNPJ sob n.º 14.147.466/0001-29, representada neste ato pelo Prefeito
Municipal, o Senhor Milton Silva Cerqueira, brasileiro, casado, no uso de suas prerrogativas legais e a necessidade emergencial e
de excepcional interesse público de contratação de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços médicos (clinico geral
plantonista, e consultas com especialistas), visando a composição da rede de atenção básica, visando a continuidade na prestação
de serviço público essencial, CONSIDERANDO o amparo legal dado pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal. Os
interessados deverão apresentar a documentação para habilitação a partir de 16 de Julho de 2019, às 8:30 horas, na sede da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA, no setor de licitações.

CLINICO GERAL
CLINICO GERAL

Unidade

Prestação de serviços médicos na área de Clínica PLANTÃO

Carga Horária

Valor unitário

Quantidade mensal

24 horas

R$ 1.600,00

No

Geral, em regime de plantões presenciais aos finais de

máximo

15

plantões

semana e feriados, na unidade de saúde 24 horas
“Gilson Souza”, para atendimento de consultas,
procedimentos ambulatoriais, observação entre
outros, conforme escala de trabalhos e horários
determinados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prestação de serviços médicos na área de Clínica PLANTÃO

24 horas

R$ 2.100,00

Geral, em regime de plantões presenciais aos finais de

No

máximo

10

plantões

semana, na unidade de saúde 24 horas “Gilson
Souza”,

para

atendimento

de

consultas,

procedimentos ambulatoriais, pequenas cirurgias
observação entre outros.
Prestação de serviços médicos na área de Clínica PLANTÃO

12 horas

R$ 800,00

Geral, em regime de plantões presenciais noturnos,

No

máximo

12

plantões

segundas e quintas feiras, na unidade de saúde 24
horas

“Gilson

consultas,

Souza”, para atendimento de
procedimentos

ambulatoriais,

observação, entre outros.
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CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Especialidades

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor Mensal

Número de Vagas

30

R$ 70,00

R$ 2.100,00

01

30

R$ 70,00

R$ 2.100,00

01

20

R$ 80,00

R$ 1.600,00

01

30

R$ 70,00

R$ 2.100,00

01

1x/mês
Prestação de Serviços médicos de CONSULTA
GASTROLOGISTA no atendimento
ambulatorial, conforme as escalas de
trabalhos e horários determinados
pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prestação de Serviços médicos de CONSULTA
PSIQUIATRIA

no

atendimento

ambulatorial, conforme as escalas de
trabalhos e horários determinados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Prestação de Serviços médicos de CONSULTA
GINECOLOGIA

no

atendimento

ambulatorial, conforme as escalas de
trabalhos e horários determinados
pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prestação
PEDIATRIA

de

Serviços
no

médicos CONSULTA

atendimento

ambulatorial, conforme as escalas de
trabalhos e horários determinados
pela Secretaria Municipal de Saúde.

1.
2.

OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a contratação de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços
médicos (clinico geral plantonista, e consultas com especialistas) visando a composição da rede de atenção básica.
Havendo dois ou mais credenciados para a mesma especialidade, levar-se-á em consideração os seguintes critérios:
1- Maior tempo de serviço prestado na área da saúde pública comprovado em Registro de carteira de trabalho ou declaração
autenticada pelo empregador.
2- Maior Habilitação (Especialização)
3- Escalas de trabalho e horário serão determinados pela secretaria municipal de saúde.
Neuza Maria da Silva Fonseca
Secretária de Saúde
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ANEXO II
MINUTA DO CREDENCIAMENTO Nº....../2019
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019

O presente CREDENCIAMENTO para celebrar a CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL PLANTONISTA, E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS) VISANDO A COMPOSIÇÃO DA REDE
DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME ANEXO I, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA e a empresa:
............................................................, inscrito no CNPJ: ......................................................................

O Município de Almadina, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa localizada à Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP
45640-000 Almadina – BA , inscrita no CNPJ sob o nº 14.147.466/0001-29, neste ato representado pela Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Milton Silva Cerqueira, brasileiro, casado, portador de RG Nº 03570781-01 SSP-BA e inscrito no CPF 020.784.735-53, residente e domiciliado
na Praça Basilia Oliveira, Centro- Almadina – BA, e do outro lado a empresa________________
, situada à
,
inscrita
no CNPJ sob nº
, aqui representada pelo Sr°.
, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº
e RG n.º
SSP/BA.,
residente e domiciliado
,
de
agora
em
diante
denominado
simplesmente,
CREDENCIADA/CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se
fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, e tendo em vista o que consta na CHAMADA PÚBLICA 002/2019, as cláusulas e condições a seguir descritas:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
(CLINICO GERAL PLANTONISTA, E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS) VISANDO A COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO
BÁSICA, conforme especificações, quantidades e condições constantes no Termo de referência e na carta proposta apresentadas na
chamada pública Nº 002/2019 e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado na imprensa oficial.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
RECURSO PROVENIENTE DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA PREVISTA PARA 2019 Unidade Orçamentária:
03.07.09 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Projeto Atividade: 2.031 – Manut. Serv. Técnicos e Administrativos – Fundo Mun. de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - PF
Fonte de Recurso: 14 – Transferência de Recursos do SUS

Unidade Orçamentária: 03.08.08 – Secretaria Municipal de Saúde
Projeto Atividade: 2.067 – Manut. Serv. Técnicos e Adm. da Sec. De Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - PF
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Fonte de Recurso: 02 – Saúde 15%
3.

CLAUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total deste contrato/credenciamento é de R$ ................. (prazo por extenso) para o fornecimento de .........................................
§ 1° - Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo nas condições previstas no Art. 65, II, “d” da Lei 8.666/1993.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento
deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias
corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para
substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA DO CREDENCIAMENTO

O prazo de vigência do presente CREDENCIAMENTO vai até o dia 31 de dezembro de 2019 contado a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas às disposições do art.57 da Lei nº. 8.666/93.
5.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

O prazo da prestação de serviço do objeto contratado é imediato, contados a partir da autorização da gestora do presente.
§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil
imediatamente subsequente, sem ônus para a Administração.
§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei
8666/93.
6.

CLÁUSULA SEXTA –DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBEJTO

§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos
previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da
licitação e as disposições deste Contrato.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

A) advertência;
B) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e entidades do Estado da
Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
C) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias
corridos, contados da data de sua convocação;
D) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não entregue;
E) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.

§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao
mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária;
8.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art.
78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.
9.

CLÁUSULA NONA – COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo
extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

10.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL

Serão oferecidas em prazo razoável a ser arbitrado pelo órgão competente para que seja assegurado a plena execução do Credenciamento,
como também prejuízos causados a terceiros, conforme prevê o Art. 55, VI da Lei 8.666/1993, podendo ainda o setor de fiscalização recusar
os que não estejam de acordo ao objeto.
11.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Almadina-BA, XX de XXXXX de 2019.
__________________________________________
MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

____________________________________________
NEUZA MARIA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

__________________________________________________
EMPRESA CREDENCIADA
CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL
CPF
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ANEXO III
MODELO DE CARTA PROPOSTA
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA – BAHIA
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019

Prezados Senhores,
Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. à nossa proposta relativa à CHAMADA PÚBLICA em epígrafe, declarando que:

a)
Executaremos(entregaremos) os serviços(produtos) objeto da CHAMADA PÚBLICA em epígrafe, pelo valor mensal
(global) de R$ .......................... (por extenso), no prazo máximo definido no Edital da CHAMADA PÚBLICA 002/2019, com início a
partir da data da assinatura do CREDENCIAMENTO e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela PREFEITURA,
ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração
da proposta;
b)

Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos
documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação e suas eventuais
impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus
respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

c)
Na execução dos serviços e/ou entrega dos produtos observaremos rigorosamente as especificações técnicas,
assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da
PREFEITURA.
Atenciosamente,
(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)
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ANEXO IV
PLANILHA CARTA PROPOSTA
CHAMADA PÚBLICA SRP Nº 002/2019
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA – BA.
SETOR DE LICITAÇÕES.

Empresa:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CNPJ

Telefone:

CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL
PLANTONISTA, E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS) VISANDO A COMPOSIÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
LOTE
Nª

Especificação

Und

Carga
Horária

Valor

Quantidade mensal

unitário

1
2
3
4

VALOR TOTAL

R$

Validade da Proposta:
Local / Data

Assinatura / carimbo

VALIDADE

DA

PROPOSTA:

60

(SESSENTA)

DIAS
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa (Nome da Empresa) , com sito
à
(endereço
completo
(CNPJ)
, Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração
pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores).

Local e Data

,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

A empresa _____________inscrito no CNPJ n°
, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a
ressalva acima).

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO
,
inscrito
no
CNPJ
n°
, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado
para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, e para fins da CHAMADA PÚBLICA nº 002/2019 da
Prefeitura Municipal de Almadina-BA, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do
Edital da CHAMADA PÚBLICA em epígrafe.

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ

.
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que
inscrito no CNPJ n°
conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta CHAMADA PÚBLICA, ressalvado o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO IX
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

Declaramos, para fins de aceitação da nossa Proposta, que nos preços ofertados, já estão incluídos todos os custos de produção,
bem como todas as despesas necessárias à entrega dos serviços no local exigido, aí incluídos impostos, encargos sociais, taxas, não
cabendo, portanto, nenhum pagamento além dos valores informados em nossa proposta.

Local e data

Nome, qualificação e assinatura do licitante.
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ANEXO X
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(.........................................................................), como representante devidamente constituído de
(..................................................................) doravante denominado....................... (Licitante), para fins do
disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

(a)
a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo
....................................), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b)

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019 não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(c)
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019, quanto a participar ou não da referida licitação;
(d)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CHAMADA PÚBLICA N°
002/2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019, não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do certame antes da abertura oficial das
propostas;

(f)

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para

firmá-la.
,em

de

de

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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CHAMADA PUBLICA Nº 002/2019
ANEXO XI
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço Completo
CEP
Fones / Fax
E-mail
Site Internet
Optante SIMPLES

SIM ( ) NÃO ( )

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:
ome
argo
acionalidade
stado civil
rofissão
ndereço Completo
EP
one / Fax
-mail
arteira de
entidade
rgão Expedidor
PF
Dados Bancários da Empresa:
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
ome
argo
ndereço Completo
EP
one / Fax
-mail

Local e data Assinatura e carimbo da empresa
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