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LEI Nº 448, DE 17 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias–(LDO) de 2023 e dá outras 

providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a 

seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município de CACULÉ
para o exercício de 2023, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º da 

Constituição Federal combinado com os Arts. 62 e 159, §2º da Constituição Estadual 

e art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo:

I - as prioridades, metas e riscos fiscais da Administração Pública Municipal para 

o exercício de 2023;

II - a estrutura, organização e diretrizes para a elaboração e execução dos 

orçamentos e suas alterações;

III - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;

IV - as disposições sobre alterações na legislação tributária e política de 

arrecadação de receitas;

V - as disposições do Regime de Gestão Fiscal Responsável;

VI - disposições relativas à dívida pública municipal;

VII -  as disposições finais.

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES, METAS E RISCOS FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL

Ano 11 - 20/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1385 - PÁGINA 3

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Art. 2º - As prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2023, 

atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município 

e as de funcionamento dos órgãos, fundos e entidades que integram os Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social, serão definidas no Anexo I, para as quais observar-se-

á o seguinte:

I - terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 

2023 e na sua execução, respeitado o disposto no art. 5º desta Lei, não se 

constituindo, todavia, em limitação à programação da despesa;   

II - deverão, sempre que possível, ser ressalvadas as ações a elas vinculadas, em 

caso de necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira.

Parágrafo único - As prioridades de que trata o caput poderão ser alteradas no 

Projeto de Lei Orçamentária para 2023, caso ocorra a necessidade de ajustes nas 

diretrizes estratégicas do Governo Municipal.

Art. 3º- As metas e riscos fiscais para o exercício de 2023 são as constantes do Anexo 

III da presente Lei e poderão ser ajustadas se verificadas alterações da conjuntura 

nacional e estadual, dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa das 

receitas e despesas e do comportamento da execução dos orçamentos de 2022, além 

de modificações na legislação que venham a afetar esses parâmetros. 

§ 1º - Em atendimento ao disposto nos § 1º e 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, o Anexo III desta Lei apresentará as metas fiscais da 

seguinte forma:

A - demonstrativo de Metas Anuais;

B – demonstrativo de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 

Anterior;

C – demonstrativo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas 

nos Três Exercícios Anteriores;

D – demonstrativo de Evolução do Patrimônio Líquido;
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E – demonstrativo de Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de 

Ativos;

F – demonstrativo de Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

G – demonstrativo de Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

H – demonstrativo de Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado;

I - demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

§ 2º- O ajuste das metas fiscais de que trata o caput deste artigo, se necessário, será 

feito mediante Projeto de Lei específico;

§ 3º - O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações 

divulgadas no Relatório Resumido de Execução Orçamentária e no Relatório de 

Gestão Fiscal.

§ 4º - A memória de cálculo e a metodologia de cálculo para definir os parâmetros de 

receitas e despesas, assim como os anexos de metas fiscais, estão elencados no 

Anexo II desta lei.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 4º - A Lei Orçamentária Anual obedecerá aos princípios da Unidade, 

Universalidade e Anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo 

estruturado na forma definida na Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000, 

concatenando com as planificações estabelecidas pelo Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP), da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 5º - Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender, em ordem 

de prioridade, às seguintes despesas:
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I - pessoal e encargos sociais, observado o limite previsto na Lei Complementar nº 

101/2000;

II - juros, encargos e amortizações da dívida fundada interna em observância às 

Resoluções nºs 40 e 43/2001 do Senado Federal;

III - contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos ou de 

convênios ou outros instrumentos similares, observados os respectivos cronogramas 

de desembolso;

IV - outros custeios administrativos e aplicações em despesas de capital.

Parágrafo único – As dotações destinadas às despesas de capital, que não sejam 

financiadas com recursos originários de contratos ou convênios, somente serão 

programadas com os recursos oriundos da economia com os gastos de outras 

despesas correntes, desde que atendidas plenamente às prioridades estabelecidas 

neste artigo.

Art. 6º - Somente serão incluídas na proposta orçamentária dotações financiadas com 

operações de crédito, quando contratadas ou cujo pedido de autorização para a sua 

realização tenha sido encaminhado até 30 de agosto de 2022 ao Poder Legislativo, 

ressalvadas aquelas relacionadas à dívida mobiliária estadual e às operações a serem 

contratadas junto aos organismos multilaterais de crédito destinadas a apoiar 

programas de ajustes setoriais.

Parágrafo único – Não se aplica ao disposto no caput do art. 6º, as operações de 

credito por antecipação de Receita (ARO).

Art. 7º - Na programação de investimentos da Administração Pública direta e indireta, 

além do atendimento às prioridades e metas fiscais especificadas na forma dos Arts. 

2º e 3º desta Lei, observar-se-ão as seguintes regras:

I - a destinação de recursos para projetos deverá ser suficiente para a execução 

integral de uma ou mais unidades ou a conclusão de uma etapa, se sua duração 

compreender mais de um exercício;
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II- será assegurado alocação de contrapartida para projetos que contemplem 

financiamentos;

III- não poderão ser programados novos projetos que não tenham viabilidade 

técnica, econômica e financeira.

Art. 8º - As receitas diretamente arrecadadas e vinculadas das autarquias, fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, serão destinadas, por ordem de prioridade:

I - aos custeios administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais;

II - ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida; 

III - a contrapartida de operações de crédito e convênios; 

IV - aos investimentos necessários ao atendimento das demandas sociais.

§ 1º - A programação das demais despesas de capital, com os recursos referidos no 

caput deste artigo poderá ser feita quando prevista em contratos e convênios ou, 

desde que atendidas plenamente as prioridades indicadas, os recursos sejam 

provenientes da economia com os gastos de outras despesas correntes.

§ 2º - A programação da despesa à conta de recursos oriundos dos orçamentos fiscal 

e da seguridade social observará a destinação e os valores constantes do respectivo 

orçamento.

Seção II
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos Fiscal,
da Seguridade Social e de Investimentos
Art. 9º - Para fins desta Lei conceituam-se:

I - categoria de programação – a identificação da despesa compreendendo sua 

classificação em termos de funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e 

operações especiais; 

II - transposição – o deslocamento de uma categoria de programação de um órgão 

para outro, pelo total ou saldo;

III - remanejamento – a mudança de dotações de uma categoria de programação 

para outra no mesmo órgão;
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IV - transferência – o deslocamento de recursos da reserva de contingência para a 

categoria de programação, de uma função de governo para outra, ou de um órgão 

para outro para atender passivos contingentes;

V - reserva de contingência – a dotação global sem destinação específica a órgão, 

unidade orçamentária, programa, categoria de programação ou grupo de despesa, 

que será utilizada como fonte para atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos;

VI - passivos contingentes – questões pendentes de decisão judicial que podem 

determinar um aumento da dívida pública se julgadas procedentes ocasionará impacto 

sobre a política fiscal, a exemplo de ações trabalhistas e tributárias; fianças e avais 

concedidos por empréstimos; garantias concedidas em operações de crédito, e outros 

riscos fiscais imprevistos;

VII - alteração do detalhamento da despesa – a inclusão ou reforço de dotações de 

elementos, dentro do mesmo programa, projeto ou atividade e grupo de despesa, 

independente da fonte. 

VIII - créditos adicionais – as autorizações de despesas não computadas ou 

insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da Lei de Orçamento;

IX - crédito adicional suplementar – as autorizações de despesas destinadas a 

reforçar programas, projetos ou atividades existentes na Lei Orçamentária, que 

modifiquem o valor global dos grupos de despesa;

X - crédito adicional especial – as autorizações de despesas, mediante lei 

específica, destinadas a criação de novos programas, projetos ou atividades não 

contempladas na Lei Orçamentária;

a) Não constituirão credito especial – a inclusão de elementos de despesas ainda 

que não previstos no QDD, quando estas forem realizadas em projetos e/ou atividades 

já constantes da Lei Orçamentária.

XI - crédito adicional extraordinário – as autorizações de despesas, mediante 

decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao Legislativo, destinadas a 

atender necessidades imprevisíveis e urgentes em caso de guerra, comoção interna 

ou calamidade pública. 

Art. 10 - O orçamento fiscal compreenderá a receita e a programação da despesa dos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos da administração direta, autarquias e 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
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§ 1º – A totalidade das receitas e despesas de cada autarquia e fundação constará no 

orçamento fiscal, mesmo que as entidades não tenham qualquer parcela de sua 

despesa financiada com recursos transferidos do Tesouro Municipal.

§ 2º - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita 

resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino, conforme dispõem a Constituição Federal no seu art. 212, a Emenda 

Constitucional nº 14/1996 e Lei nº 14.113/2020 e Lei n° 14.276/2021.

Art. 11 - O orçamento da seguridade social abrangerá os recursos e as programações 

dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta do Município, inclusive 

seus fundos e fundações, que atuem nas áreas de saúde, previdência e assistência 

social.

Parágrafo único – O Município aplicará, em 2023, no mínimo, 15% (quinze por cento) 

da receita de impostos e transferências em ações e serviços públicos de saúde, 

conforme disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Art. 12 - A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à 

Câmara Municipal, até 31 de agosto de 2022, será composta, além da mensagem e 

do respectivo projeto de lei, de:

I - anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social;

II - informações complementares.

§ 1º - Integrarão a Lei de Orçamento, conforme estabelece o § 1º do art. 2º da Lei nº 

4.320/64:

I - sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, 

na forma do Anexo 01 da Lei nº 4.320/64;

III - quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
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§ 2º - Os anexos relativos aos orçamentos fiscais e da seguridade social serão 

compostos, com dados isolados ou consolidados, pelos seguintes demonstrativos:

I - da programação referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a 

dar cumprimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal;

II - do quadro da dívida fundada e flutuante do Município, com base no Balanço 

Patrimonial do exercício financeiro de 2021;

III - demonstrativo da Receita Arrecadada nos últimos 3 (três) exercícios e sua 

projeção para os 3 (três) subseqüentes;

IV - demonstrativo da Receita e Despesa segundo o Anexo 02 da Lei nº 4.320/64;

V - demonstrativo da despesa na forma dos Anexos 6 a 9 da Lei n.º 4.320/64, art. 2º, 

§ 2º e suas alterações.

Art. 13 - A despesa será detalhada de acordo com o estabelecido na Portaria 

Interministerial nº 163/2001, da STN/MF e suas alterações. 

Art. 14 - Na fixação das despesas serão observados prioritariamente os gastos com:

I - pessoal e encargos sociais;

II - serviços da dívida pública municipal;

III - contrapartida de convênios e financiamentos;

IV - projetos e obras em andamento que ultrapassem a 30% (trinta por cento) do 

cronograma de execução.

§ 1º - Os recursos originários do Tesouro Municipal serão, prioritariamente, alocados 

para atender às despesas com pessoal e encargos sociais, nos limites previstos na 

Lei Complementar nº 101/2000, e serviços da dívida, somente podendo ser 

programados para outros custeios administrativos e despesas de capital, após o 

atendimento integral dos aludidos gastos.

§ 2º - As atividades de manutenção básica terão preferência sobre as atividades que 

visem a sua expansão.
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§ 3º - Não poderão ser incluídas despesas a título de Investimentos – Regime de 

Execução Especial.

Art. 15 – É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de 

dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades 

privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que atendam 

diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, cultura, 

saúde e educação, bem como aquelas que dêem suporte a administração municipal, 

em suas especialidades.

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem 

fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular, emitida no 

último exercício por três autoridades locais e comprovante de regularidade do 

mandato de sua diretoria.

§ 2º - Os recursos destinados a título de subvenções sociais, somente serão alocados 

nos órgãos, entidades e fundos, que atuam nas áreas citadas no caput deste artigo.

§ 3º - Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios e/ou termo de 

parceria, conforme determina o art. 116, da Lei nº 8.666/1993 e a exigência do art. 26 

da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 16 – A concessão de recursos para cobrir necessidades de pessoas físicas, 

conforme determina o art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser autorizada 

por lei específica, atendidas as condições nela estabelecidas, salvo as dotações 

destinadas a assistência social e saúde e consignadas nos seus respectivos 

orçamentos. 

Art. 17 - A discriminação da receita será efetuada de acordo com o estabelecido na 

Portaria Interministerial nº 163/2001 de 04.05.2001, da STN/SOF e em suas 

alterações.

Art. 18 – A receita municipal será constituída da seguinte forma:
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I - dos tributos de sua competência;

II - das transferências constitucionais;

III - das atividades econômicas que, por conveniência, o Município venha a executar;

IV - dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, Estadual ou de outros Municípios ou com Entidades e Instituições Privadas 

Nacionais e Internacionais, firmados mediante instrumento legal;

V - das oriundas de serviços executados pelo Município;

VI -da cobrança da dívida ativa;

VII - das oriundas de empréstimos e financiamentos devidamente autorizados e 

contratados;

VIII - dos recursos para o financiamento da Educação, definida pela legislação vigente, 

em especial Leis nº 14.276/2021 e 14.113/2020, e a Lei nº 9.394/1996 alterada pelas 

Leis nº 10.832/2003.

IX -de outras rendas.

Art. 19 - Nos orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos, a 

apropriação da despesa far-se-á por categoria de programação conforme conceito 

estabelecido no art. 9º, inciso I, desta Lei.

§ 1º - Para fins de integração do planejamento e orçamento, será adotada, no âmbito 

do Município, a classificação por função, sub-função e programa a que se refere à 

Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 e suas alterações, do Ministro de Estado do 

Orçamento e Gestão.

§ 2º - Os órgãos da Administração Direta, os Fundos e as entidades da Administração 

Indireta, responsáveis direta ou indiretamente pela execução das ações de uma 

categoria de programação, serão identificados na proposta orçamentária, como 

unidades orçamentárias.

§ 3º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual 

ou em crédito adicional, poderão ser executadas por unidades gestoras de um mesmo 

ou de outro órgão da Administração Direta, integrante dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, mediante a descentralização interna ou externa de crédito, 

respectivamente.
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Art. 20 - A Lei Orçamentária estimará a receita e fixará a despesa dentro da realidade, 

capacidade econômico-financeira e da necessidade do Município.

Seção III
Diretrizes para Elaboração e Execução dos Orçamentos 
e suas Alterações

Art. 21 - O Poder Legislativo encaminhará, até o dia 31 de agosto de 2022, ao Poder 

Executivo, a respectiva proposta de orçamento, para efeito de sua consolidação na 

proposta de orçamento do Município, atendidos os princípios constitucionais e a Lei 

Orgânica Municipal.

Parágrafo único - Na elaboração de sua proposta, o Poder Legislativo, além da 

observância do estabelecido nesta Lei, adotará:

I – o estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal, inserido pela Emenda 

Constitucional nº 58/2009;

II – os procedimentos estabelecidos pelo órgão encarregado da elaboração do 

orçamento.

Art. 22 – Os órgãos da administração direta, seus fundos, instituídos pelo Poder 

Público e demais entidades, deverão entregar suas respectivas propostas 

orçamentárias ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até o dia 31 de 

julho de 2022, observados os parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para 

fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária.

Art. 23 – O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará ao órgão encarregado 

da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2022, a relação dos débitos 

atualizados e constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta 

orçamentária, conforme determina o art. 100, § 1º da Constituição Federal, alterado 

pela Emenda Constitucional nº 30, discriminada por órgão da administração direta, 

autarquias, fundações e fundos e por grupos de despesa, especificando:

I - número e data do ajuizamento da ação ordinária;
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II - tipo do precatório;

III - tipo da causa julgada;

IV - data da autuação do precatório;

V - nome do beneficiário;

VI - valor a ser pago; e,

VII - data do trânsito em julgado.

§ 1º - A Lei Orçamentária consignará créditos de até 1,5% (um vírgula cinco por cento) 

da Receita Corrente Liquida, apuradas no mês anterior ao mês de envio da proposta 

orçamentária ao Legislativo, afim de garantir recursos orçamentários e financeiros, 

para nos termos da emenda constitucional nº 62, segundo o regime especial de 

pagamento de precatórios, dar quitação aos precatórios inscritos para aquele 

exercício.

§ 2º – Caso o município opte em quitar seus precatórios na forma ordinária, deverá 

obedecer os critérios definidos na legislação específica, respeitadas a ordem 

cronológica a natureza do precatório e as prioridades definidas em lei.

Art. 24 - As propostas de modificação do projeto de Lei Orçamentária Anual serão 

apresentadas: 

I - na forma das disposições constitucionais e no estabelecido na Lei Orgânica do 

Município;

II - acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem.

Art. 25 - Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, 

as emendas somente poderão ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação 

de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida.

III - sejam relacionadas com:
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a) a correção de erros ou omissões; ou

b) os dispositivos do texto do projeto de Lei.

§ 1º - As emendas deverão indicar como parte da justificativa:

I - no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica 

e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária;

II - no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação 

de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

§ 2º - A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não 

implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de 

Lei Orçamentária.

Art. 26 - A criação de novos projetos ou atividades, além dos constantes da proposta 

de Lei Orçamentária Anual, somente será admitida mediante a redução de dotações 

alocadas a outros projetos ou atividades ou ainda pelo excesso de arrecadação, 

desde que este represente tendência efetiva de aumento de arrecadação e não tenha 

vínculo com área divergente daquela a que se pretende o novo projeto ou atividade, 

observadas as disposições constitucionais, o estabelecido na Lei Orgânica do 

Município e nesta Lei.

Art. 27 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 

2023 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da Gestão Fiscal, 

observando o princípio da publicidade e permitindo-se um amplo acesso da sociedade 

a todas as informações relativas a cada etapa.

Art. 28 - O chefe do Poder Executivo adotará mecanismos para assegurar a 

participação social na indicação de prioridades na elaboração da Lei Orçamentária 

para o exercício de 2023, bem como no acompanhamento e execução dos projetos 

contemplados.

Parágrafo único - Os mecanismos previstos no caput deste artigo serão 

operacionalizados:
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I - mediante audiências públicas, com a participação da população em geral, de 

entidades de classes, setores organizados da sociedade civil e organizações não 

governamentais;

II - pela seleção dos projetos prioritários, por cada área considerada, a serem 

incorporados na proposta orçamentária do exercício.

Art. 29 - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para 

propor modificações no projeto de Lei Orçamentária enquanto não iniciada na 

comissão técnica a votação da parte cuja alteração é proposta.

Art. 30 - Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados e 

publicados, para efeito de execução orçamentária, os Quadros de Detalhamento da 

Despesa – QDDs relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei 

Orçamentária Anual.

§ 1º - Os Quadros de Detalhamento da Despesa – QDDs deverão discriminar, a 

categoria de programação da despesa em nível de elemento de despesa e fonte de 

recurso.

§ 2º - Os QDDs serão aprovados, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito 

Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores.

§ 3º - Os QDDs poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para 

atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores 

dos respectivos grupos de despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em 

créditos adicionais regularmente abertos.

I.Não constituirão limitação para adequação de QDDs:

a. Divergências entre as fontes dos elementos;

b. Não previsão de um elemento específico dentro de um projeto e/ou atividade, 

desde que este último componha um grupo de despesas já existente.

§ 4º - As fontes de recursos de que trata o § 1º deste artigo, serão apresentadas da 
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seguinte forma:

00 - Recursos Ordinários

01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%

02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%

03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

(patronal,servidores e compensação financeira)

04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação

10 – Transferências de Recursos do FCBA – Fundo de Cultura do Estado da Bahia

14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento daEducação 

– FNDE

16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE

18 - Transferências FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais do 

Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)

19- Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica)

22 - Transferências de Convênios – Educação

23 - Transferências de Convênios – Saúde

24- Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)

28 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

29- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES

42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pelaExploração 

de Recursos Minerais

50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta

90 - Operações de Crédito Internas

91 - Operações de Crédito Externas

92 - Alienação de Bens

93 - Outras Receitas Não Primárias

94 - Remuneração de Depósitos Bancários

§ 5º - As fontes de recursos não ofereceram limite a execução da despesa, podendo 

na execução serem utilizadas outras fontes de recursos que não aquelas previstas na 

lei orçamentária.
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§ 6º - As fontes poderão ser detalhadas durante a execução da despesa e receita em 

atendimento a determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 

Bahia - TCM/BA.

Art. 31 – Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo, 

através de decreto, elaborará programação financeira, visando compatibilizar os 

gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o cronograma de execução mensal 

de desembolso, conforme estabelecido no art. 8º da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 32 – As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais 

serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária 

Anual.

Parágrafo único – Acompanharão as propostas relativas aos créditos adicionais, 

exposições de motivos circunstanciados que justifiquem e que indiquem as 

consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das 

atividades, dos projetos e das operações especiais.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS

Art. 33 - Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal o 

somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 

mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com 

quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 

variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 

adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 

bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades 

de previdência.

Parágrafo único – A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada 

no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-

se o regime de competência.
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Art. 34 – Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição 

de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas

de Pessoal”.

Parágrafo único – Não se considera como substituição de servidores e empregados 

públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos à execução 

indireta de atividade que, simultaneamente:

I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 

área de competência legal do órgão ou entidade;

II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do 

quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em 

contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente.

Art. 35 - As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos 

sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2023, com base na folha 

de pagamento de junho de 2022, projetada para o exercício, considerando os 

eventuais acréscimos legais.

§ 1º – A repartição dos limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais, 

conforme estabelece o art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000.

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão 

computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição 

Federal;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da 
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apuração.

§ 3º – Para fins deste artigo entende-se como receita corrente líquida o disposto no 

art. 2º, inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 36 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no § 1º do art. 35 

desta Lei será realizada ao final de cada quadrimestre. 

Parágrafo único - Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco 

por cento) do limite, são vedados ao Poder que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 

contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer 

título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 

servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra.

Art. 37 – Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão, ultrapassar os limites 

definidos no art. 35, sem prejuízo das medidas previstas no art. 36 desta Lei, o 

percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo 

pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas 

nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal.

§ 1º -No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição Federal, o objetivo poderá 

ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos 

valores a eles atribuídos.

§ 2º - É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos 

vencimentos à nova carga horária.
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§ 3º - Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o 

excesso, o ente não poderá:

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 

dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 4º - As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal 

exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de 

Poder. 

Art. 38 - Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 

carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos 

órgãos e entidades da administração direta ou indireta, desde que observado o 

disposto no artigo seguinte.

Art. 39 - Todo e qualquer ato que provoque aumento da despesa total com pessoal 

somente será editado e terá validade se:

I - houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às despesas com 

pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do art. 169, § 1º, inciso I, da 

Constituição Federal;

II - for comprovado o atendimento do limite de comprometimento da despesa com 

pessoal estabelecido no art. 36 desta Lei.

Parágrafo único - O disposto no caput compreende, entre outras:

I - a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração;

II - a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras;

III - a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título.

Art. 40 - O projeto da Lei Orçamentária poderá consignar recursos adicionais 

necessários ao incremento do quadro de pessoal nas áreas de:
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I - educação;

II - saúde;

III - fiscalização fazendária;

IV - assistência à criança e ao adolescente.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E 
POLÍTICA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Art. 41 - Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à Câmara 

Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e 

incremento da receita, incluindo:

I - adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente 

legislação Estadual e Federal;

II - revisões e simplificações da legislação tributária municipal; 

III - aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;

IV - geração de receita própria pelas entidades da administração indireta;

V - estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o município 

conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária;

VI – criar programa de recuperação fiscal.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES DO REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL
Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 42 - A gestão fiscal responsável tem por finalidade o alcance de condições de 

estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município, objetivando a 

geração de emprego, de renda e a elevação da qualidade de vida e bem-estar social.

Art. 43 - A gestão fiscal responsável das finanças do Município far-se-á mediante a 
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observância de normas quanto:

I - ao endividamento público;

II - ao aumento dos gastos públicos com as ações governamentais de duração 

continuada;

III - aos gastos com pessoal e encargos sociais;

IV - à administração e gestão financeira.

Art. 44 - São princípios fundamentais para o alcance da finalidade e dos objetivos 

previstos no art. 42 desta lei:

I - o equilíbrio entre as aspirações da sociedade por ações do governo municipal e os 

recursos que esta coloca à disposição do Município, na forma de pagamento de 

tributos, para atendê-las;

II - a limitação da dívida ao percentual estabelecido no art. 47 desta Lei;

III - a adoção de política tributária estável e previsível coerente com a realidade 

econômica e social do Município e da região em que este se insere;

IV - a limitação e contenção dos gastos públicos;

V - a administração prudente dos riscos fiscais e, em ocorrendo desvios eventuais, a 

adoção de medidas corretivas e/ou punitivas a serem definidas por ato do chefe do 

Poder Executivo;

VI - a transparência fiscal, através do amplo acesso da sociedade às informações 

sobre as contas públicas, bem como aos procedimentos de arrecadação e aplicação 

dos recursos públicos.

Art. 45 - A fixação de despesas nos orçamentos em cumprimento dos objetivos e 

metas estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por esta Lei, guardará relação 

com os recursos efetivamente disponíveis, particularmente as receitas tributárias, 

próprias ou transferidas.

Art. 46 – Será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público a 

geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam aos arts. 16 e 17 da 

Lei Complementar nº 101/2000.
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Parágrafo único – Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar n.º 

101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, 

para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021.

Seção II
Das Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal

Art. 47 – A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento das despesas 

decorrentes dos débitos financiados e refinanciados, identificados na forma do art. 29 

da Lei Complementar nº 101/00.

§ 1º - A dívida pública consolidada, conforme dispõe o art. 1º, § 1º, III, da Resolução 

nº 40 do Senado Federal, compreende o montante total, apurado sem duplicidade, 

das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, 

do Distrito Federal ou do Município, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios 

ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo 

superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 

2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, 

e das operações de crédito, que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham 

constado como receitas no orçamento.

§ 2º - A dívida consolidada líquida compreende a dívida pública consolidada, 

deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres 

financeiros.

§ 3º – O endividamento líquido do Município não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e 

dois décimos) vezes a Receita Corrente Líquida, conforme determina o art. 3º, II da 

Resolução nº 40 do Senado Federal.

Art. 48 – O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total 

do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites 

estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituição Federal, observado as disposições 

contidas nos arts. 32 a 37 da Lei Complementar nº101/2000.
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§ 1º - A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando, por 

operação de crédito, as dotações em nível de projetos e atividades financiados por 

estes recursos.

§ 2º - O montante global das operações de crédito interna e externa, realizadas em 

um exercício financeiro, não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da RCL, 

conforme determina o art. 7º, I da Resolução nº 43 do Senado Federal.

Art. 49 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito 

por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei 

Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50 - Os fundos especiais do Município, criados na forma do disposto no artigo 

167, inciso IX, da Constituição Federal e disposições contidas na Lei n.º 4.320/64, 

combinado com o previsto na Resolução nº 297/96 e Parecer Normativo nº 004/96 do 

Tribunal de Contas dos Municípios, constituir-se-ão em Unidade Orçamentária, 

vinculados a um órgão da Administração Municipal.

Parágrafo único - Entende-se por Unidade Orçamentária qualquer órgão, fundo 

especial e entidades da Administração Pública Municipal, contemplados com 

crédito/dotação no orçamento.

Art. 51 - Caso a Lei Orçamentária Anual não seja aprovada e sancionada até 31 de 

dezembro de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a executar a razão de 1/12 (um 

doze avos) do orçamento do exercício de 2022, até a aprovação do projeto de lei 

orçamentária para 2023.

§ 1º - Ficam excluídas da limitação prevista no caput deste artigo, as despesas de 

convênios e financiamentos que obedeçam a uma execução fixada em instrumento 

próprio.
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§ 2º - Na hipótese prevista no art. 51, fica o poder executivo autorizado a abrir créditos

suplementares no montante igual ao estabelecido na Lei Orçamentária do exercício 

2022.

Art. 52 - Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada, durante a sua execução, 

para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base em índices oficiais.

Art. 53 - O Poder Executivo fica autorizado a firmar os convênios necessários ao 

cumprimento da Lei Orçamentária Anual com órgãos e entidades da administração 

pública federal, estadual, de outros Municípios e entidades privadas, nacionais e 

internacionais.

Art. 54 - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os 

Poderes, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, 

limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira para atingir as metas 

fiscais previstas.

§ 1º - A limitação que trata o caput será feita de forma proporcional ao montante dos 

recursos alocados para o atendimento das despesas em “outras despesas correntes”, 

“investimentos” e “inversões financeiras” de cada Poder.

§ 2º – Não estarão sujeitos à limitação de empenho as seguintes despesas:

I - pessoal e encargos;

II - serviços da dívida;

III - decorrentes de financiamentos;

IV - decorrentes de convênios;

V - as sujeitas a limites constitucionais como educação, saúde e assistência social.

§ 3º - No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação prevista no prazo 

estabelecido no caput, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores 

financeiros nos mesmos critérios estabelecidos para o Poder Executivo.
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Art. 55 - A proposta orçamentária conterá reserva de contingência no orçamento 

fiscal, em montante máximo correspondente a até 3% (três por cento), calculado sobre 

o total da receita corrente líquida do Município do exercício de 2021.

Art. 56 – O Município poderá executar ações de gestão e prestação de serviços de 

forma consorciada, tendo em vista otimizar as referidas ações, obter vantagens 

decorrentes de economia de escala e fortalecer regionalmente as políticas públicas.

Parágrafo único - A execução e controle das ações consorciadas, ficam submetidas 

a legislação específica, ficando o município, obrigado a incorporar seus registros na 

forma da Resolução do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. 

Art. 57 – Integrarão a presente Lei, os Anexos:

I – Prioridades da Administração Pública Municipal; 

II - Memória de Cálculo e Metodologia de Cálculo;

II -Metas e Riscos Fiscais.

Parágrafo único – Os Anexos previstos neste artigo poderão ser revistos por ocasião 

da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, tendo em vista o comportamento das 

receitas e despesas municipais, e, também, a definição das transferências 

constitucionais constantes dos projetos orçamentários da União e do Estado da Bahia.

Art. 58 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de CACULÉ, 17 de junho de 2022.

Pedro Dias da Silva
Prefeito Municipal
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Prioeridade/Programa Compromisso Meta Iniciativa

Disponibilização de Insumos e equipamentos para viabilização de processos 
produtivos coletivos e individuais

Implementação de cursos profissionalizantes e capacitantes.

Capacitação de agricultores

Apoiar publicitariamente os produtos produzidos regionalmente através de 
mecanismos adequados de divulgação

Adesão ao programa Garantia Safra

Criar estrutura administrativa que vise apoiar administrativamente o pequeno 
agricultor

Apoio a projetos sociais para a promoção de atendimento a crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e social
Capacitação de conselheiros tutelares, por meio de cursos, seminários e 
oficinas
Implantação de oficinas de atividades corporais, manuais e de núcleos de 
estudos teóricos

Realização de eventos direcionados a idosos

Garantir atendimento prioritário as mulheres em situação de risco

Realização de campanhas de valorização das mulheres

Abertura e manutenção de estradas vicinais do município

Instalação e manutenção de pontes, mata-burros, passagens molhadas nas 
vias do município
Melhorar os acessos ao município garantindo condições adequadas de 
trafegabilidade

Apoiar ações que visem aumentar a produção e a
produtividade da agricultura familiar, com investimento
nas principais cadeias produtivas

Atender agricultores familiares nas diversas
cadeias produtivas apoiando as ações de
outras esferas de governo, bem como
implantando políticas municipais que capacitem
essas famílias a tornarem-se fornecedores do
poder públicoIncluir e apoiar agricultores no programa Garantia Safra

para garantir indenizações em caso de perda da lavoura,
bem como na obtenção de créditos

Assegurar a inclusão de agricultores no
programa Garantia Safra, bem como apoiar o
pequeno agricultor na captação de recursos
através de microcrédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I
PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2023
Art. 165, § 2º da CF

Proteger e defender direitos de crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e
social

Pobreza, inclusão socioprodutiva e mundo do trabalho

Assegurar oportunidades que proporcionem o
desenvolvimento físico, psíquico, social e cultural, em
condições de liberdade e de dignidade, a todas as
crianças e adolescentes

Criança e Adolescente

Desenvolvimento urbano integrado e sustentável

Mais infraestrutura, mais 
desenvolvimento, mais 

qualidade de vida

Ampliar e modernizar a infraestrutura urbana do município

Incluir produtivamente, de forma sustentável e digna,
pessoas em situação de pobreza, consideradas a
potencialização de suas capacidades e de suas
vocações. Bem como a profissionalização dos sistemas
produtivos existentes no município.

Promover a inclusão das famílias do CadUnico
no processo produtivo

Mais produção, mais 
dignidade, mais liberdade

Terceira Idade

Assegurar melhor qualidade de vida no processo de
envelhecimento das pessoas, garantindo o acesso à
educação, trabalho, segurança, seguridade e participação
social

Garantir assistência integral ao Idoso,
promovendo o envelhecimento ativo e saudável

Mulher, sexo forte

Assegurar proteção ampla a mulher, garantindo seu
espaço na sociedade, seus direitos como cidadão
produtivo.

Ampliar o acesso de mulheres em situação de
risco aos serviços municipais que visem a
saúde integral, a formação, a proteção de
direitos e inserção da mulher no mercado de
trabalho e na gestão familiar.

Ampliar o número de estradas vicinais em boas
condições de trafegabilidade garantindo
mobilidade de pessoas e escoação da
produção
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Estimular e apoiar o desenvolvimento do setor de serviços, objetivando sua 
estruturação e consequente ampliação da capacidade de geração e riqueza

Incentivar uma maior participação das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte nas licitações públicas, fomentando o crescimento da 
economia local,  disponibilizando incentivos para competir no mercado e 
desenvolver a região

Fortalecer o segmento das microempresas e empresas de pequeno porte para 
aumentar a competitividade, reduzir a informalidade, gerar novos empregos e 
facilitar o acesso ao crédito e a novos mercados

Implementação da Gestão Integral de vigilância em Saúde no âmbito municipal

Implementações das ações de vigilância epidemiológica 

Implementações de Campanha de vacinação e aumento da oferta de vacinas 
nos postos de Saúde

Garantia do acesso da população ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Contratualização / credenciamento de unidades e serviços de saúde

Informatizar a gestão do processos de saúde e Central de marcação do 
Município

Implantação de Politicas Municipais de Monitoramento da Atenção Básica

Implementação de ações de educação permanente para usuários e 
profissionais da atenção básica

Garantir oferta de medicamentos do componente básico de assistência 
farmacêutica para todos os usuários do SUS no âmbito do município

Reforma e/ou construção de unidades de saúde da família

Garantir Representação na gestão colegiada do SUS-Bahia

Revisão, adequação e monitoramento da Programação Pactuada Integrada - 
PPI

Modernização dos instrumentos e mecanismos de gestão e controle 
administrativo da Secretaria de Saúde

Qualificação dos trabalhadores do SUS com ênfase na formação e 
especialização técnica

Saúde e assistência social
Ampliar as ações de vigilância em saúde
garantindo sua atuação integral no âmbito do
município

Saúde com acesso amplo e 
seguro

Buscar a sustentabilidade da saúde , ampliando seu 
conceito  de modo que contemple outros aspectos além 
da prevenção, assistência e recuperação de enfermos

Participar proativamente da rede de regulação,
garantindo o interesse do cidadão e o acesso
aos serviços - MAC

Qualificar a gestão do SUS no âmbito
municipal, atuar proativamente no controle,
planejamento e deliberação das políticas
estaduais para o SUS, garantindo a defesa do
interesse do município nas deliberações
intergestores

Fortalecer a Atenção Básica efetivando a
mudança do Modelo de Atenção à Saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS

Consolidação e diversificação da matriz produtiva

Diversificar, fortalecer a 
economia municipal

Desenvolver ações para atração de novos investimentos e
para o fortalecimento dos setores semiestruturados e
estruturados da indústria, mineração e comércio

Atrair empreendimentos para o município e
apoiar ações que visem o fortalecimento das
empresas já instaladas
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Acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas governamentais

Elaboração e divulgação de relatórios anuais

Elaboração de manuais técnicos

Participação efetiva nos consórcios intermunicipais

Implantação de modelos integrados de gestão com suporte a ferramentas
computacionais adequadas

Ampliação de vagas para a educação da população do campo, dos povos 
indígenas, quilombolas e estudantes com deficiência

Ampliação da oferta de vaga em educação integral em jornada ampliada

Garantia das aprendizagens prioritárias para todos os estudantes com base 
nas avaliações

Efetivar a formação inicial e continuada a todos
os profissionais da rede pública municipal de
educação

Investimento na capacitação dos profissionais da educação

Implementação da proposta curricular da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Provimento de material didático-pedagógico

Fornecimento de transporte aos alfabetizandos para acesso aos espaços de 
alfabetização

Cidadania, esporte e lazer

Fortalecer a estrutura do desporto, para-desporto e lazer e 
fomentar sua prática através de ações com enfoque nos
aspectos de saúde, sociais, educativos, econômicos,
ambientais, científicos, tecnológicos e inovadores com
vistas a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
população

Realizar e/ou apoiar eventos esportivos e de 
lazer comunitário

Realização de eventos esportivos e de lazer comunitários

Construção de Cisternas 

Construção de águadas, Barragens e Açudes

Implantação de Sistemas simplificados de abastecimento de água 

Ampliar as ações de alfabetização de jovens,
adultos e idosos, enquanto direito que não
prescreve com a idade garantindo oferta de
vagas para 100% dos cidadão sem
alfabetização.

Gestão Governamental e governança socioeconômica
Planejar a ação governamental, visando a
eficientização e a integração das Políticas
Públicas

Fortalecer a Gestão Municipal para melhoria
crescente de qualidade e produtividade no
atendimento às demandas da população,
ampliando o alcance da efetividade das
políticas públicas

Planejamento e Gestão 
estratégica

Realizar o planejamento e gestão estratégica
governamental, visando à efetividade das políticas
públicas, gerando desenvolvimento sustentável e
aumento da confiança e participação social

Meio Ambiente, segurança hídrica, economia verde e sustentabilidade

Educação, conhecimento, cultura e esporte

Fortalecimento da Educação 
Básica

Fortalecer a educação básica, garantindo o acesso, a
permanência e a aprendizagem do estudante,
combatendo a reprovação, o abandono e a evasão
escolar

Erradicar o analfabetismo infantil no âmbito
municipal

Água Viva - Sertão Forte

Proporcionar o acesso aos serviços de saneamento
básico com a oferta de água em qualidade e quantidade,
prioritariamente para consumo humano, a coleta e
tratamento do esgoto e dos resíduos sólidos, bem como o
manejo de águas pluviais, e do subsolo afim de garantir
condições adequadas para a utilização consciente do
recursos e quando possível a produção sustentável de
alimentos.

Ampliar a oferta de água na sede, distritos e
localidades
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R  ,

Ano 2023 202 202

PIB ESTADUAL

PIB ESTADUAL  variação , , ,

PIB União Real Pro eção crescimento anual 
a a , , ,

Taxa de Juros sobre a Dívida Pública 
Media anual % a.a. , , ,

C mbio  R /US   inal do Período  
dezembro ,   , ,

IPCA  a a , , ,

ESPECI ICAÇÃO 201 2020 2021 ONTE
PIB ESTADUAL SEI/SEPLAN BA
IPCA , , , BACEN
 Relatório FOCUS Relatório de Mercado , 0  de março de 2022

2022

,

EXERC CIO DE 

BACEN 

BACEN 

 Fonte

DADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

VARIÁVEIS UTILIZADAS PARA A PROJEÇ O

BACEN 

LDO  Estado da Bahia

ANEXO II - A
MEM RIA DE CÁLCULO

BACEN 

LDO  Estado da Bahia
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R  ,
EXERC CIO DE 

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

Á

ANEXO II - A
MEM RIA DE CÁLCULO

Executada Executada Executada
201 2020 2021

Valor Corrente a Valor Corrente a Valor Corrente a
Receita Total 3. 2. 2 . . . . 2

 Operaç es de Cr dito
 Aplicaç es inanceiras
 Retorno de Operaç es de Cr dito
 Recebimentos de Empr stimos
 Receitas de Privatizaç es
 Receita Primária I 3.2 0. 01 . 30. 30 .300.3

Despesa Total . 1. .0 . 31 . 02. 03
 uros
 Amortização da Dívida
 A uisição de Titulo de Capital
 Concessão de empr stimos Garantidos
 Despesa Primária II . .23 . . 11 .2 . 0

Divida iscal do e ercício
 Dívida iscal do E ercício Anterior
 Resultado Nominal 2.2 1 . . 10.

Dívida Pública Consolidada
 Ativo disponível
 averes inanceiros li  RP processados
 Restos a pagar Processados
 Dívida Consolidada Liquida 1 . .0 1 . 3. 2 11. 32.

onte  Relat rio de Gestão iscal  Sistema Contábil
10.3 2. 0

Estimada
2022

Valor Corrente a

. 1 . 00

. 00.000

1.0 0.0 2

.2 .000

. 00.000

Especificação
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R  ,

,11% 11, % 1 , 0% 13, % ,10% ,00%

ESPECIFICAÇ O 201 2020 2021 2022 2023 202 202
 RECEITAS CORRENTES 1. . 3 . 1 . 0 .2 0. 2 3. .200 2. 1 . 0 .0 1.1 2 1.3 3.2 1 
 RECEITA CORRENTE AJUSTADA A 1. 3. 02 . .0 1 . .3 3. .200 2. 2. . . 1.233.321 
 Receita Tributária 
 Receita Patrimonial 
  Aplicaç es inanceiras 
 Receita de Contribuiç es 
 Receita de Serviços 
Transferências Correntes 
Outras Receitas Correntes 

 RECEITAS DE CAPITAL 1. . 31. 0 .000 2. 03. 00 .2 . 03 . 0 .21 . 32.
 RECEITA DE CAPITAL AJUSTADA B 1. . 31. 0 .000 2. 1 . 00 .2 .3 . . 1 . 22.

 Alienação de Bens 
 Operaç es de Cr dito 

Transferências de Capital 
 Outras Receitas de Capital 
 Receitas Correntes Receitas de Capital 3. 2. 2 . . . . 2 . 00.000 .10 . 3 1. .3 .12 . 1
 1. TOTAL   A B 3.2 0. 01 . 30. 30 .300.3 .2 .000 . 1. 3 1.3 . 2 . . 1
 DESPESAS CORRENTES . . 1 3. 3 . 2 . 2. 20 .1 .100 .3 2. 1 .21 . 10 3.1 .231 
 DESPESA CORRENTE AJUSTADA C . . 1 3. 3 . 2 . 2. 20 .1 . 00 .3 2. 3 .20 .23 3.1 . 0 
 Pessoal e Encargos Sociais 

uros e Encargos da Dívida 
 Outras Despesas Correntes 
 DESPESAS DE CAPITAL  3. 03. 03 .331. 0  3. 30.0 3  10.22 . 00 11. . 0 12.2 0. 0  12. 2. 2 
 DESPESA DE CAPITAL AJUSTADA D  3.32 .3 . 33.0  2. .0 . . 00 10. .1 2 11.31 .1  11. .
 Investimentos 
 Invers es inanceiras 

 Amortização da Dívida 
 RESERVA DE CONTING NCIA E  -    

Desp.Correntes Desp.de Capital Reserva . 1. .0 . 31 . 02. 03 . 00.000 .10 . 3 1. .3 .12 . 1

 2. TOTAL   C D E . .23 . . 11 .2 . 0 . 1 . 00 .21 .00 0. 11. 2 .1 2. 1 
 3. RESULTADO PRIMÁRIO  1 - 2  3. . 3 . 1 .0 2. 0 . 00 3 . 3 . 20 13.2

 .Receita Corrente Liquida RCL  1. . 3 . 1 . 0 .2 0. 2 3. .200 2. 1 . 0 .0 1.1 2 1.3 3.2 1

 201  a 2021 - Realizada 
2022 - Orçada
 2023 a 202  - Estimada - Valores Correntes 

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO II - B
METODOLOGIA DE CÁLCULO
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R  ,

 a   Inflação M dia pro etada com base no IPCA, divulgado pelo BACEN

alor Corrente / ,

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2020
,,

MEM RIA DE CÁLCULO
ANEXO II - C

alor Corrente  ,
alor Corrente2022

2023
202

alor Corrente / ,
alor Corrente / ,

20222021
,,,

LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ÍNDICES DE INFLAÇ O
2022022023

2020

,

EXERC CIO DE 

Cálculo Valores ConstantesANO

202

alor Corrente  ,
Índices de inflação/deflaração

,
,

,
,
,

2021
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AM   Demonstrativo   LR , art  ,  R  ,

Valor Corrente 
a

Valor 
Constante

% PIB 
a/PIB   
x100

% RCL 
a/RCL   
x100

Valor Corrente 
b

Valor 
Constante

% PIB 
b/PIB   
x100

% RCL 
b/RCL   
x100

Valor Corrente 
c

Valor 
Constante

% PIB 
c/PIB   
x100

% RCL 
c/RCL   
x100

Receita Total                   , ,                   , ,                   , ,

Receita Primária I                   , ,                   , ,                   , ,

  Receitas Primárias Correntes                   , ,                   , ,                   , ,

   Impostos, Ta as e Contribuiç es de Melhorias                       , ,                       , ,                       , ,

   Contribuiç es                                           , ,                                           , ,                                           , ,

   Transferências Correntes                   , ,                   , ,                   , ,

   Demais Receitas Primárias Correntes                             , ,                             , ,                             , ,

  Receitas Primárias de Capital                       , ,                       , ,                       , ,

Despesa Total                   , ,                   , ,                   , ,

Despesa Primária II                   , ,                   , ,                   , ,

  Despesas Primárias Correntes                   , ,                   , ,                   

   Pessoal e Encargos Sociais                   , ,                   , ,                   

   Outras Despesas Correntes                   , ,                   , ,                   

  Despesas Primárias de Capital                   , ,                   , ,                   

  Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias                                           , ,                                           , ,                                           

Resultado Primário III   I II                             , ,                             , ,                             , ,

  uros, Encargosm e ariaç es Monetárias  Ativos I                             , ,                             , ,                             

  uros, Encargosm e ariaç es Monetárias  Passivos                                   , ,                                 , ,                                 

Resultado Nominal  I  III I                             , ,                             , ,                             , ,

Dívida Pública Consolidada                   , ,                   , ,                   , ,

Dívida Consolidada Li uida                   , ,                   , ,                   , ,

Receitas Primárias advindas de PPP ll                                           , ,                                           , ,                                           , ,

Despesas Primárias geradas por PPP lll                                           , ,                                           , ,                                           , ,

Impacto do saldo das PPP IX   II III                                           , ,                                           , ,                                           , ,

 PIB definido em relação ao PIB pro etado para o estado

Pedro Dias da Silva
Prefeito Municipal

Ricardo Santana Moreira Barbosa
Secretário de Administração e inanças

Especificação

202

ONTE  Sistema de Informação Contábil Municipal 

Os valores constantes foram calculados atrav s da aplicação dos indices de previsão da variação do PIB da União para ,  e  e deflacionados com base no IPCA pro etado para os mesmos e ercícicos

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS

EXERC CIO DE 
METAS ANUAIS

2022023

ANEXO III - A
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AM   Demonstrativo   LR , art  ,  Inciso I R  ,

Metas Previstas a % PIB % RCL Metas Realizadas b % PIB % RCL Valor   c b-a %
c/a  x 100

Receita Total , , , , ,

Receita Primária I , , , , ,

Despesa Total , , , , ,

Despesa Primária II , , , , ,

Resultado Primário III   I II , , , , ,

Resultado Nominal , , , , ,

Dívida Pública Consolidada , , , , ,

Dívida Consolidada Li uida , , , , ,

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
AVALIAÇ O DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERC CIO DE 

Especificação
Variação2021 2021

Pedro Dias da Silva Ricardo Santana Moreira Barbosa
Prefeito Municipal Secretário de Administração e inanças

ONTE  Sistema de Informação Contábil Municipal 

ANEXO III - B
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AM   Demonstrativo   LR , art  ,  Inciso II R  ,

2020 2021 % 2022 % 2023 % 202 % 202 %
Receita Total , , , , ,

Receita Primária I , , , , ,

Despesa Total , , , , ,

Despesa Primária II , , , , ,

Resultado Primário III   I II , , , , ,

Resultado Nominal , , , , ,

Dívida Pública Consolidada , , , , ,

Dívida Consolidada Lí uida , , , , ,

2020 2021 % 2022 % 2023 % 202 % 202 %
Receita Total , , , , ,

Receita Primária I , , , , ,

Despesa Total , , , , ,

Despesa Primária II , , , , ,

Resultado Primário III   I II , , , , ,

Resultado Nominal , , , , ,

Dívida Pública Consolidada , , , , ,

Dívida Consolidada Lí uida , , , , ,

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TR S EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERC CIO DE 

Especificação

ANEXO III - C

Pedro Dias da Silva Ricardo Santana Moreira Barbosa
Prefeito Municipal Secretário de Administração e inanças

VALORES A PREÇOS CORRENTES

Especificação VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ONTE  Sistema de Informação Contábil Municipal 
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AM   Demonstrativo  LR , art  , , inciso III R  ,

PATRIM NIO LIQUIDO 2020 % 201 % 201 %

Patrimônio/Capital , , ,

Reservas , , ,

Resultado acumulado , , ,

Total 1 . 30.3 100,00% 1 . .0 2 100,00% .1 . 100,00%

PATRIM NIO LIQUIDO 2020 % 201 % 201 %

Patrimônio/Capital

Reservas

Lucro ou Pre uízos Acumulados
Total

ONTE  Sistema de Informação Contábil Municipal 

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Ricardo Santana Moreira Barbosa
Prefeito Municipal Secretário de Administração e inanças

Pedro Dias da Silva

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
EVOLUÇ O DO PATRIM NIO LIQUIDO

EXERC CIO DE 

ANEXO III - D
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AM   Demonstrativo  LR , art  , , inciso III R  ,
2021 2020 201

a b c
RECEITAS DE CAPITAL  ALIENAÇÃO DE ATI OS I

    Alienação de Bens M veis

    Alienação de Bens Im veis
    Alienação de Bens Intangíveis
    Rendimentos de Aplicaç es inanceiras

2021 2020 201

d e f

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATI OS II

     DESPESAS DE CAPITAL

    Investimentos

    Invers es inanceiras

    Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PRE IDENCI RIOS
    Regime Geral da Previdência Social
    Regime Pr prios dos Servidores Públicos

SALDO FINANCEIRO g   Ia IId  IIIh h   Ib IIe  IIIi i   Ic IIf
ALOR III

Pedro Dias da Silva
Prefeito Municipal Secretário de Administração e inanças

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
ORIGEM E APLICAÇ O DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇ O DE ATIVOS

Ricardo Santana Moreira Barbosa

EXERC CIO DE 

RECEITAS REALIZADAS

ANEXO III - E

DESPESAS EXECUTADAS
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AM   Demonstrativo  LR , art  , , inciso I , alínea a R  ,

RECEITAS CORRENTES I
Receitas de Contribuiç es dos Segurados

   Ativo
   Inativo
   Pensionista

Receita de Contribuiç es Patronais
   Ativo
   Inativo                                
   Pensionista                                

Receita Patrimonial                           
  Receitas Imobiliárias
  Receitas de alores Mobiliários
  Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes

 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
 Aportes Peri dicos para Amortização de D ficit Atuarial do RPPS II
 Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL IIl
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos
 Amortização de Empr stimos
 Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ O - IV I III-II - - -

Benefícios
 Aposentadorias

     Pens es por Mortes
Outras Despesas Prevideciárias

 Compensação inanceira entre os Regimes
 Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ O V - - -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ O VI IV - - - -

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 201 2020 2021
ALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 201 2020 2021
ALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ O DO 
RPPS 201 2020 2021

Plano de Amortização  Contribuição Patronal Suplementar - - -
Plano de Amortização  Aporte Peri dico de alores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de D ficit inanceiro

BENS E DIREITOS DO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇ O 201 2020 2021
Cai a e E uivalentes de Cai a - - -
Investimentos e Aplicaç es
Outro Bens e Direitos

2021

201 2020 2021

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇ O 201 2020

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
AVALIAÇ O DA SITUAÇ O FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS E DAS PENS ES E INATIVOS MILITARES

EXERC CIO DE 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇ O

FUNDO EM CAPITALIZAÇ O PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PR PRIO DE PREVID NCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ANEXO III - F

NÃO  O UE SE REGISTRAR
O Município não possui RPPS
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AM   Demonstrativo  LR , art  , , inciso I , alínea a R  ,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS FUNDO EM REPARTIÇ O 201 2020 2021
RECEITAS CORRENTES II
Receitas de Contribuiç es dos Segurados

  Ativo
  Inativo
  Pensionista

Receita de Contribuiç es Patronais
  Ativo
  Inativo                                       
  Pensionista                                       

Receita Patrimonial                                       
 Receitas Imobiliárias                          
 Receitas de alores Mobiliários
 Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL III
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empr stimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇ O - IX   VII  VIII

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS FUNDO EM REPARTIÇ O 201 2020 2021
Benefícios

Aposentadorias
Pens es por Mortes

Outras Despesas Prevideciárias
Compensação inanceira entre os Regimes
Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇ O X

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇ O XI   IX  X

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇ O DO RRPS 201 2020 2021
Recursos para Cobertura de Insuficiências inanceiras
Recursos para ormação de Reserva

FUNDO EM REPARTIÇ O PLANO FINANCEIRO

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
AVALIAÇ O DA SITUAÇ O FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS E DAS PENS ES E INATIVOS MILITARES

EXERC CIO DE 
ANEXO III - F

NÃO  O UE SE REGISTRAR
O Município não possui RPPS
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AM   Demonstrativo  LR , art  , , inciso I , alínea a R  ,

RECEITAS DA ADMINISTRAÇ O - RPPS 201 2020 2021
Receitas Correntes
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇ O RPPS XII

DESPESAS DA ADMINISTRAÇ O - RPPS 201 2020 2021
Despesas Correntes XIII   -      -     -

Pessoal e Encargos Sociais
Demais Despesas Correntes

Despesas de Capital XI
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇ O RPPS  XV  XII XIV

RESULTADO DA ADMINISTRAÇ O RPPS XVI   XII - XV

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇ O DO RPPS 201 2020 2021
Cai a e E uivalentes de Cai a - - -
Demais Receitas Previdenciárias
Outro Bens e Direitos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO 201 2020 2021
Contribuiç es dos Servidores
Demais Receitas Previdenciárias
TOTAL DAS RECEITAS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO XVII

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO 201 2020 2021
Aposentadorias
Pens es
Outras Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO XVIII

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO XIX
 XVII  XVII

ADMINISTRAÇ O DO REGIME PR PRIO DE PREVID NCIA DOS SERVIDORES - RPPS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
AVALIAÇ O DA SITUAÇ O FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS E DAS PENS ES E INATIVOS MILITARES

EXERC CIO DE 
ANEXO III - F
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AM   Demonstrativo  LR , art  , , inciso I , alínea a  R  ,

ANEXO III - F

FUNDO EM CAPITALIZAÇ O PLANO PREVIDENCIÁRIO

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
AVALIAÇ O DA SITUAÇ O FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS E DAS PENS ES E INATIVOS MILITARES

EXERC CIO DE 

Ricardo Santana Moreira Barbosa
Secretário de Administração e inanças

Pedro Dias da Silva
Prefeito Municipal

EXERC CIO Receitas
Previdenciárias a Despesas Previdenciárias b Resultado Previdenciário  c a b Saldo inanceiro do E ercício       

d d E ercício Anterior c 

NÃO  O UE SE REGISTRAR
O Município não possui RPPS
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AM   Demonstrativo  LR , art  , , inciso I , alínea a  R  ,

Pedro Dias da Silva Ricardo Santana Moreira Barbosa
Prefeito Municipal Secretário de Administração e inanças

AVALIAÇ O DA SITUAÇ O FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS E DAS PENS ES E INATIVOS MILITARES

EXERC CIO Receitas
Previdenciárias a Despesas Previdenciárias b Resultado Previdenciário  c a b Saldo inanceiro do E ercício       

d d E ercício Anterior c 

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
PROJEÇ O ATUARIAL DO RPPS

EXERC CIO DE 

FUNDO EM REPARTIÇ O PLANO FINANCEIRO

NÃO  O UE SE REGISTRAR
O Município não possui RPPS
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AM   Demonstrativo   LR , art  , , Inciso R  ,

2023 202 202

TOTAL
ONTE  Setor de Tributos  Estimativa de arrecadação

Pedro Dias da Silva Ricardo Santana Moreira Barbosa
Prefeito Municipal Secretário de Administração e inanças

MODALIDADE COMPENSAÇ O
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTASETORES/PROGRAMAS/ 

BENEFICIÁRIOTRIBUTO

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇ O DA RENÚNCIA DE RECEITA

EXERC CIO DE 

ANEXO III - G

NÃO  O UE SE REGISTRAR
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AM   Demonstrativo  LR , art  , , inciso R  ,

EVENTOS Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita

 Transferências Constitucionais
 Transferências ao UNDEB

Saldo inal do Aumento Permanente de Receita I
Redução Permanente de Despesa II
Margem Bruta III   I  II
Saldo utilização da Margem Bruta I
    Novas DOCC
    Novas DOCC geradas por PPP
Margem Lí uida de e pansão de DOCC III I

onte  Secretaria de inanças

Pedro Dias da Silva Ricardo Santana Moreira Barbosa
Prefeito Municipal Secretário de Administração e inanças

EXERC CIO DE 

PRE EITURA MUNICIPAL DE CACUL
LEI DE DIRETRI ES ORÇAMENT RIAS

ANEXO DE METAS ISCAIS
MARGEM DE EXPANS O DE DESPESAS OBRIGAT RIAS 

DE CARÁTER CONTINUADO

ANEXO III - 
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Descrição alor Descrição alor
Demandas Judiciais  -    - 
Dívidas em Processo de Reconhecimento  -    - 
Avais e Garantias Concedidas  -    - 
Assunção de Passivos  -    - 
Assistências Diversas  -    - 
Outros Passivos Contingentes  -    - 
SUBTOTAL SUBTOTAL

Descrição alor Descrição alor

Variação nas transferências correntes do último exercício 
realizado . . 1  

Contingenciamento de despesa e/ou
limitação de empenho e movimentação
financeira, conforme Art. da LC 101/00 -
Lei de Responsabilidade Fiscal.

. . 1

Variação na Receita de Transferência de convênios, que podem
ou não ocorrer dependedo da voluntariedade ou disponibilidade
financeira no ente concedente

1. 2.  

Contingenciamento de despesa e/ou
limitação de empenho e movimentação
financeira, conforme Art. da LC 101/00 -
Lei de Responsabilidade Fiscal.

1. 2.

SUBTOTAL SUBTOTAL
TOTAL TOTAL
FONTE  Sistema de Informações Contábeis/Secretaria de Finanças

Pedro Dias da Silva Ricardo Santana Moreira Barbosa
Prefeita Municipal Secretário de Administração e Finanças

DEMAIS RISCOS ISCAIS PASSI OS PRO ID NCIAS

ARF LRF, art ,  3 R  1,00 
PASSI OS CONTINGENTES PRO ID NCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATI O DE RISCOS ISCAIS E PRO ID NCIAS

EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO III  I
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Resultado Primário 3. .           3 . 1               .0 2. 0          . 00             3 . 3             . 20             13.2               
Resultado Nominal 2.2              1 .              . 10.         1.0 0.0 2         2.1 2             1 . 3             2.               
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Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br

PPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

ERRATA AO EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 005/2022

Ref.: CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da frota de veículos e máquinas do Município de Caculé, com base nos valores referenciais fixados, 
conforme anexos deste Edital, sem fornecimento de peças.

A Prefeitura Municipal de Caculé, através de sua Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria nº 
221/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no Edital de Chamamento 
Público para fins de Credenciamento nº 005/2022, assim como se segue:

No item 6.2.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Onde se lê: 

a. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, similares
com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado;

b. Comprovação da licitante ter capacidade técnica operacional para realizar serviços mecânicos
especializados, através da apresentação de certificado especializado de mecânica do seu profissional e a
prova de seu vínculo com a empresa licitante.

c. Comprovação da licitante ter capacidade técnica operacional para realizar serviços elétricos especializados,
através da apresentação de certificado especializado de eletricista de auto do seu profissional e prova de seu
vínculo com a empresa licitante.

Leia-se: 

a. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, similares
com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado;

b. Comprovação da licitante ter capacidade técnica operacional para realizar serviços mecânicos
especializados, através da apresentação de certificado especializado de mecânica do seu profissional e a
prova de seu vínculo com a empresa licitante. (Revogado)

c. Comprovação da licitante ter capacidade técnica operacional para realizar serviços elétricos especializados,
através da apresentação de certificado especializado de eletricista de auto do seu profissional e prova de seu
vínculo com a empresa licitante. (Revogado)

Tendo em vista que a correção supracitada não interfere diretamente na formulação das proposta, fica determinada 
a republicação do edital, mantido o período de credenciamento de 02/06/2022 a 30/06/2022 das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 17h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui 
Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Salienta-se que o Edital permanecerá aberto até 30/12/2022, 
para cadastros reservas, para complementação de lotes desertos e/ou fracassados e/ou novos serviços.

Caculé – BA, 20 de junho de 2022. 

Breno Calasans Costa Ribeiro
Presidente da CPL

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br
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especializados, através da apresentação de certificado especializado de mecânica do seu profissional e a
prova de seu vínculo com a empresa licitante.

c. Comprovação da licitante ter capacidade técnica operacional para realizar serviços elétricos especializados,
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através da apresentação de certificado especializado de eletricista de auto do seu profissional e prova de seu
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Tendo em vista que a correção supracitada não interfere diretamente na formulação das proposta, fica determinada 
a republicação do edital, mantido o período de credenciamento de 02/06/2022 a 30/06/2022 das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 17h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui 
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para cadastros reservas, para complementação de lotes desertos e/ou fracassados e/ou novos serviços.

Caculé – BA, 20 de junho de 2022. 

Breno Calasans Costa Ribeiro
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeituradecacule@gmail.com

Caculé – Bahia em 17 de junho de 2022.
À
SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME. CNPJ nº.
06.213.683/0001-41
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022

ASSUNTO: DECISÃO ADMINISTRATIVA – RESPOSTA A IMPUNAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 022/2022.

Tendo em vista que a empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME. CNPJ nº.
06.213.683/0001-41, apresentou IMPUGNAÇÃO ao edital do Pregão em epígrafe,
após as devidas analises apresentamos resposta nos seguintestermos.

1. SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO:

Ao analisar a peça de impugnação verifica-se que o mérito da impugnação
possui de forma geral 02 (dois) pontos quais sejam:

A empresa impugnante entende que o prazo de entrega dos produtos, 
estabelecido no edital de 10 (dez) dias não seria um prazo razoável.

Em segundo momento a empresa impugnante questiona as especificações
de alguns equipamentos a exemplo de “lousa digital”informando que a descrição
técnica dos produtos restringe a competitividade.

Em resumo é o Relatório. Passa-se a analise do mérito da impugnação.

2. PRELIMINAR – O INTERESSE PARTICULAR NÃO PODE SOBREPOR INTERESSE
PÚBLICO.

Ao analisar o mérito da impugnação resta claro que a impetrante comete 
um grande equívoco ao analisar a situação que baseia o pedido de impugnação do
edital, se não vejamos.

A impugnante esquece de observar que a partir do momento em que
apresenta-se para contratar com a administração pública está presente a
presunção de que a empresa possui o produto a ser contratado. Ora não pode a 
municipalidade correr o risco ou adequar seus serviços de acordo com
possibilidade operacional das empresas, ao contrário, a empresa, o particular que
se propõe a contratar e fornecer à administração pública é que deve se
adequar as exigências legais e as chamadas cláusulas “exorbitantes” que
compõem elementos jurídicos do direitoadministrativo e das leis de licitações.

Dessa forma o prazo de 10 (dez) úteis dias para entrega dos produtos é um
prazo totalmente razoável, não que falar em restrição de competitividade pelo
fato do município exigir que os produtos sejam entregues no prazo de10 (dez) dias
úteis.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeituradecacule@gmail.com

Em resumo o interesse particular, jamais pode sobrepor o interesse
público, como busca fazer a impugnante.

Da mesma forma os demais argumentos da impugnação não podem
prosperar. A impugnante busca ao nosso olhar adequar o edital às suas
condições comerciais.

Todo produto e/ou equipamento a ser adquirido pela administração
pública deve ter especificações mínimas para que os licitantes tenham a
descrição daquilo que está sendo solicitado.

Nada impede que as empresas apresentem especificações técnicas
distintas daquelas descritas no edital, desde que, a especificação apresentada
seja de igual ou superior no tocante às características técnicas do eu se busca
adquirir.

Ou seja, a marca/modelo STARBOARD SOFTWARE, refere-se a parâmetro 
a ser seguido pelos licitantes, sendo aceito marca similar ou superior, vez que, 
salvo algumas exceções, é vedada a exigência de marca nas licitações públicas.

Sendo assim não serão aceitos produtos que não atendam às 
especificações mínimas, a exemplo da área de entrada ajustável (45’ a 90’); com 
utilização dos dedos, de uma caneta ou outro objeto; controle através de gestos 
multi-touch; recursos multiusuários; opção de instalação magnética; importe 
arquivos do microsoft office; exporte anotações para vários formatos; integração 
com a busca de imagens do google; ferramentas de busca personalizáveis; 
interface e barra de ferramentas personalizáveis; biblioteca de modelos e cliparts.

Dessa forma, o produto ofertado deverá atender minimamente a essas 
especificações, inclusive, no tocante ao softaware, cujo marca/modelo 
STARBOARD SOFTWARE é um parâmetro no tocante a qualidade técnica 
requerida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo, portanto, 
aceita marca distinda, desde que se verifique a sua similaridade ou 
superioridade.

3. OUTROS FUNDAMENTOS FÁTICOS E LEGAIS.

Vale ressaltar que o cumprimento ao edital é dever supremo da
Administração Pública como também do licitante que participa, até porquea regra
do instrumento convocatório está amparado no artigo 3.º da Lei n° 8.666/93,
elencadas abaixo:

“Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”
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Sendo assim, esta Administração bem usou seu poder discricionário para 
estabelecer as regras a que se vincularia e a que se vinculariam os interessados em 
participar do já referido certame. Não há outro momento, senão o da elaboração 
do edital, para descrever como será a atuação da Administração.

Marçal Justen Filho, em Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos” - 16ª Edição - 2014, assim se posiciona: “As condições
fixadas no edital são específicas em função das características da
contratação colimada em uma licitação específica. Cabe à 
Administração Pública, na fase interna da licitação, deliberar acerca da 
extensão e do conteúdo dos requisites que serão exigidos daqueles que 
pretendam formular propostas. A discricionariedade na fixação das 
condições específicas está delimitada pela natureza e extensão do objeto a ser
contratado.”

Ensina também o Ilustre Dr. Jessé Torres Pereira Junior em Comentários à Lei 
das Licitações e Contratações da Administração Pública em 6ª edição que:

4. CONCLUSÃO:

“Como todo ato administrativo, o edital encontra na lei os limites da
discricionariedade com que a administração pode elaborá-lo, em homenagem 
ao princípio da legalidade. Vero é que a administraçãopode alinhar no edital 
as exigências e condições que reputar adequadas ao objeto da licitação e 
ao resguardo do interesse público, porém desde que não contravenham a
lei.”

Diante dos fatos, das razões supramencionadas e, com base no princípio
da LEGALIDADE, ISONOMIA e da AMPLA COMPETIÇÃO, essa
municipalidade recebe a IMPUGNAÇÃO e, no mérito julga, IMPROCEDENTE.

Por fim, tendo em vista não proceder razões ao mérito da impugnação 
fica INALTERADA a data da sessão de recebimentos de propostas do presente
certame.

Sendo essa a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio, submetendo-a
a autoridade superior da administração municipal para sua ratificação e posterior
comunicado aos interessados.

Caculé – Bahia em 17 de Junho de 2022

Atenciosamente,

Breno Calasans Costa Ribeiro
Pregoeiro Municipal
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Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, acato a
presente decisão, a qual responde os fundamentos constantes na Impugnação
apresentada pela empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME. CNPJ nº.
06.213.683/0001-41, referente ao Processo de Licitação do Pregão Eletrônico nº
022/2022, determinando o andamento do feito mantendo a data da sessão da licitação
inicialmente estabelecida.

Caculé – Bahia em 17/06/2022

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se.

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal

ATO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000
Telefax: 77 3455-1412 / prefeituradecacule@gmail.com
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apresentada pela empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME. CNPJ nº.
06.213.683/0001-41, referente ao Processo de Licitação do Pregão Eletrônico nº
022/2022, determinando o andamento do feito mantendo a data da sessão da licitação
inicialmente estabelecida.
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 - FMS

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 050/2022 – FMS, ADJUDICA o objeto, objetivando a prestação serviços na realização 
de consultas e procedimentos com Angiologista; Espirometria, de acordo com os anexos (Tabela 05, 
item 02; Tabela 22, item 01) de procedimentos/serviços, de preços e de referência do Edital de 
Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde,
deste município. Mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta com POLICLINICA 
CACULE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.481.646/0001-94, 
com endereço comercial na Rua Teodorico Novaes, 127, Centro, Caculé-Bahia - CEP 46.300.000. 
Valor global estimado do objeto Adjudicado é de: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), de acordo 
com a tabela municipal constante no respectivo Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS.
Comissão Permanente de Licitação, 01 de junho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente 
da Comissão.
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 - FMS

A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25 
Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, torna público 
a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 050/2022 - FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem 
FORMALIZAR a INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta 
com POLICLINICA CACULE LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.481.646/0001-94, com endereço comercial na Rua Teodorico Novaes, 127, Caculé-Bahia - CEP 
46.300.000. OBJETO: Prestação serviços na realização de consultas e procedimentos com 
Angiologista; Espirometria, de acordo com os anexos (Tabela 05, item 02; Tabela 22, item 01)  de
procedimentos/serviços, de preços e de referência do Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS, 
em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Valor global 
estimado do objeto para contratação é de: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), de acordo com 
a tabela municipal constante no respectivo Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS, constante do 
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 050/2022 - FMS, devendo ser celebrado o 
contrato com: POLICLINICA CACULE LTDA . Publique-se no local de costume. Celebre-se o 
respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 
61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 
01 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 - FMS

O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 050/2022 – FMS, 
objetivando a prestação serviços na realização de consultas e procedimentos com Angiologista; 
Espirometria, de acordo com os anexos (Tabela 05, item 02; Tabela 22, item 01)  de 
procedimentos/serviços, de preços e de referência do Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS, 
em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. E atentando ao 
Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de 
Licitação, para a contratação direta com POLICLINICA CACULE LTDA , pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.481.646/0001-94, com endereço comercial na Rua Teodorico 
Novaes, 127, Caculé-Bahia - CEP 46.300.000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu 
Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor global estimado do objeto de: 
R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), de acordo com a tabela municipal constante no respectivo 
Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS. Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2022. Pedro Dias 
da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 348/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 - FMS.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30. 
CONTRATADO: POLICLINICA CACULE LTDA , CNPJ nº 27.481.646/0001-94. OBJETO: 
Prestação serviços na realização de consultas e procedimentos com Angiologista; Espirometria, de 
acordo com os anexos (Tabela 05, item 02; Tabela 22, item 01)  de procedimentos/serviços, de 
preços e de referência do Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. VALOR TOTAL: R$ 13.300,00 (treze 
mil e trezentos reais), de acordo com a tabela municipal constante no respectivo Edital de 
Credenciamento nº 004/2021-FMS. ASSINATURA: 01 de junho de 2022. VIGÊNCIA: 31 de 
Dezembro de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 348/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 - FMS.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30. 
CONTRATADO: POLICLINICA CACULE LTDA , CNPJ nº 27.481.646/0001-94. OBJETO: 
Prestação serviços na realização de consultas e procedimentos com Angiologista; Espirometria, de 
acordo com os anexos (Tabela 05, item 02; Tabela 22, item 01)  de procedimentos/serviços, de 
preços e de referência do Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. VALOR TOTAL: R$ 13.300,00 (treze 
mil e trezentos reais), de acordo com a tabela municipal constante no respectivo Edital de 
Credenciamento nº 004/2021-FMS. ASSINATURA: 01 de junho de 2022. VIGÊNCIA: 31 de 
Dezembro de 2022. 
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ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - FMS

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e 
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 051/2022 – FMS, ADJUDICA o objeto, objetivando a prestação de Serviço Médico 
Especializado em Pediatria, conforme anexo 01, tabela 01, item 22 do Edital de Credenciamento nº 
003/2021-FMS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. 
Mediante exposto lanço ato formal para a contratação direta com CERFISIO LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.646/0001-07, com endereço comercial na Pç. 
Miguel Fernandes, 185, Centro, Caculé-Bahia - CEP 46.300.000. Valor global estimado do objeto 
Adjudicado é de: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme valores constantes na tabela municipal 
do respectivo Edital de Credenciamento nº 003/2021-FMS. Comissão Permanente de Licitação, 03 
de junho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.
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RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - FMS

A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25 
Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, torna público 
a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 051/2022 - FMS, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem 
FORMALIZAR a INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta 
com CERFISIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.646/0001-
07, com endereço comercial na Pç. Miguel Fernandes, 185, Centro, Caculé-Bahia - CEP 46.300.000. 
OBJETO: Prestação de Serviço Médico Especializado em Pediatria, conforme anexo 01, tabela 01, 
item 22 do Edital de Credenciamento nº 003/2021-FMS, em atendimento às demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde, deste município. Valor global estimado do objeto para contratação é de: R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), conforme valores constantes na tabela municipal do respectivo Edital 
de Credenciamento nº 003/2021-FMS, constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de 
Licitação Nº 051/2022 - FMS, devendo ser celebrado o contrato com: CERFISIO LTDA. Publique-se 
no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades 
de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela 
Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito 
Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - FMS

O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25  Lei Federal nº 8.666/93  e  Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 051/2022 – FMS, 
objetivando a prestação de Serviço Médico Especializado em Pediatria, conforme anexo 01, tabela 
01, item 22 do Edital de Credenciamento nº 003/2021-FMS, em atendimento às demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde, deste município. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente 
de licitação, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta 
com CERFISIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.646/0001-
07, com endereço comercial na Pç. Miguel Fernandes, 185, Centro, Caculé-Bahia - CEP 46.300.000. 
A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, 
tendo em vista o Valor global estimado do objeto de: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme 
valores constantes na tabela municipal do respectivo Edital de Credenciamento nº 003/2021-FMS. 
Gabinete do Prefeito, 03 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 349/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - FMS.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com 
coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30. 
CONTRATADO: CERFISIO LTDA, CNPJ nº 07.408.381/0001-91. OBJETO: Prestação de Serviço 
Médico Especializado em Pediatria, conforme anexo 01, tabela 01, item 22 do Edital de 
Credenciamento nº 003/2021-FMS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde, deste município. VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme valores 
constantes na tabela municipal do respectivo Edital de Credenciamento nº 003/2021-FMS. 
ASSINATURA: 03 de junho de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022. 
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo Administrativo nº:  122/2022
Inexigibilidade n°:  022/2022
Fundamentação: Art. 74, inciso II, Lei Federal nº 14.133/21
Objeto: Contratação de profissional do setor artístico, por 
meio de empresário exclusivo, para produção de show de Michele Andrade nos 
festejos juninos da Cidade de Condeúba. 

Silvan Baleeiro de Sousa, Prefeito Municipal de Condeúba/BA, no uso suas atribuições 
que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art. 72 da Lei 
14.133/2021, e considerando toda documentação que consta nos autos do processo 
administrativo nº 122/2022, Inexigibilidade nº 022/2022, em especial, o parecer técnico 
e jurídico, autorizo a contratação da F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS 
DE FESTAS LTDA - ME, CNPJ nº 27.141.623/0001-30, para produção de show de 
Michele Andrade nos festejos juninos da Cidade de Condeúba, no valor global de R$ 
70.000,00 (setenta mil reais), com fundamento no Art. 74, inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

Condeúba – BA, 15 de junho de 2022. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

RESUMO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Condeúba torna público Aditamento nº 045/2022, oriundo do 1º 
Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 177/2021, firmado em 21/12/2021, com fulcro 
no arts. 57 e 65 da Lei nº. 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba, 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80. Contratado: TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA –
EPP, CNPJ nº 09.206.625/0001-89. Objeto: prorrogação da vigência do Contrato 
Administrativo n° 177/2021 de realização de obra de engenharia, sob o regime de 
empreitada global por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, 
para execução de obra de pavimentação asfáltica das Ruas A, B, C, D, E, Ceará e G, 
localizadas no Centro da cidade, no Município de Condeúba, com recursos do 
Convênio nº 022/2021 celebrado com a CONDER. Vigência: 6 meses, de 21/06/2022 
até 21/12/2022. Assinatura: 15/06/2022. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, CONTRATANTE; EDIMUNDO PEREIRA 
DA SILVA, TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA – EPP, CONTRATADA 
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1

Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

ADITAMENTO Nº 045/2022 

1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA E A 
EMPRESA TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA – EPP. 

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA(BA), com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 
53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.694.138/0001-80, neste ato 
representada por seu Prefeito o SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, 
agente político, Identidade nº 06876958 05 – SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
915.578.285-04, encontradiço a Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro de 
Condeúba – BA, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa 
TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA – EPP, CNPJ nº 09.206.625/0001-89, empresa 
sediada na Rua Cel. Tibério Meira, nº 206, Bairro Centro, na cidade de Brumado, Estado 
da Bahia, representada neste ato pelo SR. EDIMUNDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, 
maior, capaz, empresário, Identidade nº 01.977.754-10 SSP/BA e CPF nº 286.115.005-
04, residente e domiciliado na Rua Risolene Lima Dias, nº 284, Bairro Parque Alvorada, 
na cidade de Brumado, Estado da Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base no 
Edital Tomada de Preço nº 004/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao 
Contrato Administrativo, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

Cláusula Primeira – Do Fundamento Legal 

1.1 - Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, no Contrato nº 
177/2021 firmado em 21 de dezembro de 2021, Clausula Sétima e Décima, decorrente da 
Tomada de Preços nº 004/2021, processo administrativo correspondente e na justificativa 
anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita 
fosse em sua íntegra.  

Cláusula Segunda – Do Objeto 

2.1 - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de execução de obra de pavimentação 
asfáltica das Ruas A, B, C, D, E, Ceará e G, localizadas no Centro da cidade, no 
Município de Condeúba, com recursos do Convênio nº 022/2021 celebrado com a 
CONDER, pelo período de mais 06 (seis) meses, tendo início em 21/06/2022 e término 
em 21/12/2022.   
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

Cláusula Terceira – Das Disposições Finais 

3.1 - Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do 
contrato inicial, naquilo que não conflitarem com este termo ficando, este, fazendo parte 
integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito. 

E por estarem assim justas e acertadas, as partes, juntamente com as testemunhas 
abaixo indicadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
que seus efeitos jurídicos e legais efeitos. 

Condeúba-Bahia, 15 de junho de 2022. 

_________________________ 
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

_____________________________________________________ 
EDIMUNDO PEREIRA DA SILVA 

TECPLAN TERRAPLENAGEM LTDA – EPP 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:

1) ______________________________      2) __________________________
CPF:                                                                   CPF: 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 114-A/2022

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 028/2021
Processo Administrativo Nº 074/2021

TERMO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CONDEÚBA E A EMPRESA ANTONIO 
MARCOS AVELAR - ME

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA(BA), com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva 
Filho,n.º53-A, Centro de Condeúba – BA, inscrita no CNPJ sob n.º13.694.138/0001-
80, neste ato representada pelo Exm.º  SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA,
Prefeito Municipal, aqui denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa 
ANTONIO MARCOS AVELAR - ME, CNPJ nº 11.477.556/0001-90, empresa 
sediada na Avenida 14 de Maio, nº 492, Bairro Divino Espirito Santo, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, representada neste ato pelo SR.  ANTONIO MARCOS 
AVELAR, brasileiro, maior, capaz, empresário, Identidade nº 08.114.263-35 e CPF 
nº 913.165.965-91, residente e domiciliado na Avenida 14 de Maio, nº 492, Bairro 
Divino Espirito Santo, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, simplesmente 
neste termo denominada CONTRATADO, contratam com fundamento no Pregão 
Eletrônico SRP nº 028/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE CONSUMO PARA 
DIVERSAS SECRETARIAS, O SEGUINTE.  

A Empresa ANTONIO MARCOS AVELAR - ME, com sede no endereço supra, por 
seu titular (ou representante) no fim assinado, compromete-se:  

Pelo instrumento particular individual mantido entre a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDEÚBA e a empresa acima definidos e qualificados, por seus respectivos 
representantes legais, infra timbrados, ajustam e contratam o integral cumprimento 
das cláusulas e condições descritas neste instrumento individual que integra todas 
as disposições do Edital cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento 
de gêneros alimentícios e de consumo para diversas Secretarias.  

Este Termo de Contrato Administrativo encontra-se vinculado ao Processo 
Administrativo nº 074/2021. 

I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
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1.1. Este contrato individual encontra-se vinculado às determinações da Lei nº 
10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a todas 
as determinações contidas no Instrumento exordial, como lei interna da 
licitação, realizada sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 028/2021, 
examinado conforme preceitua LLC (parágrafo único do art. 38 da Lei 
8.666/93) observando precipuamente às cláusulas descritas no art. 55 da 
mesma lei, em aplicação subsidiária.  

II – CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. A empresa se compromete expressamente a prestar o fornecimento 

parcelado a Contratante, de gêneros alimentícios e de consumo para 
diversas Secretarias, o qual será fornecido nas condições e forma previstas 
na homologação publicada no DOM Nº 2831 de 08/09/2021, referente ao 
Pregão Eletrônico SRP nº 028/2021, PA nº 074/2021, cujo teor encontra-se 
recepcionado por este instrumento como se nele transcrito. 

III – CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1. A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e condições 

de sua proposta e negociação processada em Sessão Pública, ficando para 
tanto ajustado o valor irreajustável de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
referente lotes 11 e 12, com base em preços praticados na área de atuação, 
devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da entrega da fatura no protocolo geral da 
Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor competente de 
Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e 
pagos segundo a legislação vigente, nas condições dispostas no edital e 
neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali previsto, 
exceto quando por força de revisão devidamente justificada e comprovada. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação.  

3.3. Considerar-se-á como data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária.  

3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento 
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  

3.5. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar 
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qualquer ônus adicional para a Contratante, nem deverá haver prejuízo da 
prestação do fornecimento pela Contratada.  

3.6. Os pagamentos relativos ao presente contrato só serão pagos em nome da 
empresa qualificada no preâmbulo deste Instrumento como Contratada, não 
sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de terceiros. 

3.7. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem 
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado. 

3.7.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 

3.8. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em 
que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

3.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 
8.666, de 1993.  

3.9.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas neste Edital. 

3.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

3.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

3.12. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

3.13. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 
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dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

3.14. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 
Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto na legislação vigente. 

3.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto 
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   

3.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

3.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 
não regularize sua situação.   

3.17.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no Sistema de Licitações, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

3.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

3.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

3.19. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de 
reajustamento de preços ou atualização monetária.  
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IV – CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO OBJETO E ACEITAÇÃO:
4.1. O prazo de entrega dos produtos é de até 03 dias úteis, contados do 

recebimento da autorização de compra, em remessa parcelada, conforme 
informações constantes na autorização de compra. 

4.2. Os alimentos devem apresentar data de validade de no mínimo 5 meses, 
após a entrega, exceto os produtos perecíveis. Produtos que apresentem 
intervalo menos que 5 meses, entre data de fabricação e data de validade, 
serão examinados e aprovados pela nutricionista; 

4.3. A entrega dos produtos dar-se-á na cidade de Condeúba, através de 
requisição a ser emitida pela Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento. 

4.4. Os produtos objetos desta licitação deverão ser acondicionados conforme 
praxe do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas 
na legislação em vigor. 

4.5. As entregas dos produtos serão realizadas diariamente, semanalmente ou 
mensalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria 
Municipal da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar 
livres de imperfeições e de danos. 

4.6. Em nenhuma hipótese serão recebidos alimentos que não atendam o padrão 
de qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada nos 
cronogramas de entregas e nos editais pertinentes). 

4.7. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta.  

4.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação 
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.9. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 
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4.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

V – CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

5.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta 
e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros, designados pela autoridade competente. 

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

5.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

VI - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
validade;
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6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação;

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou 
na minuta de contrato ou em legislação específica; 

6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

6.1.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

6.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo 
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista. 

6.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação 
do objeto licitado. 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. São obrigações da Contratante: 
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7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado, realizando 
anotações em registro próprio das falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.1.6. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do 
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

7.1.8. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.9. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento dos produtos, nas 
condições estabelecidas em contrato. 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA 
CONDIÇÃO: 
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8.1. Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas 
editalícias, a Contratada pagará a Contratante, sem prejuízo de aplicação 
das demais penalidades previstas no Edital: 

8.1.1. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 

8.1.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto;  

8.2. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para 
o adimplemento da condição, podendo ser compensada com qualquer 
pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem 
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada 
restituir os valores relativos as potenciais diferenças.  

8.3. Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto 
poderá a Contratante cancelar a autorização de compra ou instrumento 
congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais 
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais 
prerrogativas legais.  

IX - CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO E QUITAÇÃO: 
9.1. O preço ajustado na cláusula terceira será pago pela CONTRATANTE a 

CONTRATADA do seguinte modo: 

9.1.1. Após adimplemento da condição com a devida entrega do objeto, conforme 
estabelecido no edital, dando-lhe atestado de quitação pelo recebimento, 
podendo a quitação ser parcelada conforme entrega de cada parcela 
ajustada.  

9.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa 
de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

X - CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
10.1. A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de 

reclamação quanto o cumprimento do objeto de acordo com o que foi definido 
no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso apresente 
incompatibilidade com o que demandado, cabendo a CONTRATADA toda 
responsabilidade sobre as ocorrências, a qual será atribuída os ônus 
decorrentes. 

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
11.1. A Prefeitura Municipal de Condeúba reveste-se do direito de só aceitar o 

objeto que estiverem de acordo com as especificações e/ou exigências 
descritas no edital, depois de terem sido considerados em perfeito estado e 
ordem pelo setor de fiscalização da Secretaria de Administração e 
Planejamento, além do que o objeto contratado deve apresentar claras 
condições de aceitabilidade, devendo ser rejeitado, no todo ou em parte, 
caso apresente incompatibilidades técnicas aparente ou não ou mesmo 
imperfeições, desde que comprovadas por laudos emitidos pela equipe ou 
pessoa designada para fiscalização, cabendo ao contratado, substituição de 
todo objeto condenado e imediata reposição, atribuindo-lhes todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto aos prazos e despesas inerentes 
do problema. 

11.2. O contrato considerar-se-á adimplido quando do recebimento definitivo do 
objeto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, 
mediante termo circunstanciado ou recibo, conforme o caso.  

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMO 
SUPORTE DA DESPESA E DOS ESTÁGIOS DA LEI Nº 4.320/64: 
12.1. O crédito pelo qual correrá a despesa origina-se das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Unidade Orçamentária: 03.02.01 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 03.05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
03.06.01 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 03.08.01 – Unidade 
Orçamentária: 030701 Secretaria de Saúde; 030901 Secretaria de Ação 
social; 030501 Secretaria de Educação; 030201 secretaria de Administração;  
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Atividade: 2.023 Manutenção de serviços administrativos; 2.013 Manutenção 
de serviços administrativos; 2.003 Manutenção de serviços administrativos; 
2.107 Desenvolvimento das atividades Meio a Educação Básica; 2.007 
Manutenção serviços administrativos; 2.070 Bloco de gestão; 2.067 Gestão 
das ações da atenção básica; 2.069 Manutenção do Bloco Mac- Média e Alta 
complexidade; 2.125 – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; 2.124 
Serviços de  Convivência e Fortalecimento de Vinculo- ACFV; 2.120 
Proteção Social Básica- Piso Básico- PAIF/CAS;2.074 Programa Bolsa 
Família-IGD; 2.073 Programa BPC na escola; 2.136- Piso Fixo de Media 
Complexidade- PFMC - Creas; 2.121- Ações do IGD-Suas;  

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo 

12.2. Os pagamentos serão efetuados obedecendo rigorosamente os estágios 
indicados no art. 63 da Lei nº 4.320/64. 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO EM PARTE: 
13.1. Conforme faculta o art. 56 da Lei nº 8.666/93, não haverá depósito em 

garantia da execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar 
ao contrato inicial no final deste contrato. 

13.2. Em situações excepcionais depois da anuência administrativa é permitida a 
subcontratação, em parte do objeto contratado, no entanto cabe a 
Administração definir previamente e expressamente a sua aceitação, 
obedecendo-se disposições do art. 72 da Lei 8.666/93, não excluída a 
responsabilidade da contratada.  

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
14.1. Para os casos de inexecução total ou parcial previstos no art. 77 da Lei das 

Licitações e Contratos, bem como os motivos descritos no art. 78 da mesma 
lei, poderão ser aplicados automaticamente, desde que motivos justos 
assegurem a sua aplicação, facultada, na ausência de normas na Lei 
10.520/02, uso subsidiário das diretrizes da Lei 8.666/93. 

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
HABILITATÓRIAS, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO INICIAL. 
15.1. Encontram-se as partes estritamente vinculadas a licitação e ao processo 

administrativo que contém o procedimento, bem com a legislação vigente 
aplicável e, ainda, na obrigação de manter durante todo o contrato a 
compatibilidade das obrigações assumidas nas condições iniciais previstas 
no instrumento exordial, sem prejuízo da manutenção das condições 
habilitatórias no decorrer de toda execução, assegurada a manutenção da 
qualidade dos serviços/produtos. 
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XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS DOS CONTRATANTES:
16.1. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:

16.1.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos 
enumerados nos incisos I e II e alíneas do artigo 65, da Lei 8.666/93. 

16.1.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei 
8.666/93. 

16.1.3. Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei 8.666/93. 

16.1.4. Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços. 

16.1.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei 8.666/93. 

16.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
(art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).  

16.1.7. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização. 

16.1.8. A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 
8.666/93. 

16.1.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Art. 77 
da Lei 8.666/93. 
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16.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste 
contrato, implicará nas consequências previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 
8.666/93. 

16.2. CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
16.2.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da 

Lei 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 

16.2.2. Devolução de garantia se for o caso; 

16.2.3. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão; 

16.2.4. Pagamento do custo da desmobilização. 

16.2.5. Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da 
Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93. 

16.2.6. Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a 
noventa dias, até que seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 
8.666/93. 

16.2.7. Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, 
paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei 8.666/93. 

16.2.8. Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, 
da Lei 8.666/93. 

XVII - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. O prazo de vigência do presente contrato será da sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2022 ou até entrega total dos produtos/serviços, podendo ser 
prorrogado na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

XVIII - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  
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18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal, às seguintes sanções:  

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

18.3.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no Sistema do Banco do Brasil S/A, pelo prazo de até 
cinco anos; 

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 
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18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.

18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa.  

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 
prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como 
o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema do Banco do 
Brasil S/A. 

18.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

XIX - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO   
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19.1. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o 
presente contrato poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 
da mesma Lei. 

19.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

19.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 

19.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; 

19.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 
a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 
prazos estipulados; 

19.1.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

19.1.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa 
e prévia comunicação à Administração; 

19.1.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

19.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

19.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 
forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

19.1.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

19.1.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

19.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que prejudique a execução do contrato; 

19.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; 
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19.1.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

19.1.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

19.1.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 

19.1.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

19.1.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

19.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.  

19.2. A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido 
diploma legal, ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências 
contratuais: 

19.2.1. Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;  

19.2.2. Execução da garantia contratual, se houver;  

19.2.3. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à Administração.  

XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA – VEDAÇÕES 
20.1. É vedado à CONTRATADA:  
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

20.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

XXI - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
21.1. Para qualquer ação decorrente deste contrato, elegem as partes 

contratantes, de comum acordo, o foro da cidade de Condeúba/BA, 
independentemente de outro por mais privilegiado que seja. E por estarem 
assim justos e contratados, assinam este contrato individual em 03 (três) 
vias, perante as testemunhas abaixo que a tudo assistiram. 

Condeúba/BA, em 09/06/2022 

_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CONTRATANTE 

___________________________________ 
ANTONIO MARCOS AVELAR - ME 
CONTRATADA  

Testemunhas:  ____________________________ 
    Nome /Identidade 
    

____________________________  
    Nome /Identidade 
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114-A/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2021 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e de 
consumo para diversas Secretarias para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais de Condeúba, conforme condições, especificações e quantidades descritas 
no Termo de Referência.   

BASE LEGAL: LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93 

CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 03.02.01 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO; 03.05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 03.06.01 –
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 03.08.01 –
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA; 03.07.01 – SECRETARIA DE 
SAÚDE – FMS; 03.09.01 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 03.10.01 – SECRETARIA 
DE CULTURA, ESPORTE E LAZER; Projeto/Atividade: 2.013 – MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.107 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 40%; 2.130 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA; 2074 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD; 2120 – PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA – PISO BÁSICO FIXO – PAIF/CRAS; 2007 – MANUTENÇÃO DOS SERV IÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2067 – GESTÃOA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA; 2069 –
MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 2070 – BLOCO 
DE GESTÃO; 2023 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2124 –
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV; 2135 –
PISO BÁSICO VARIAVEL – PBVIII – CRAS VOLANTE; 2.015 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; 2.076 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE; 2.077 - 
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO; 2.023 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS; Elemento de Despesa: 3390.39.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA; 3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

VALOR DO CONTRATO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente lotes 11 e 12. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 09/06/2022 a 31/12/2022 ou até entrega total dos 
produtos/serviços. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa –
Prefeito Municipal. 
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Estado da Bahia 
prefeitura municipal de condeÚba 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

CONTRATADO: ANTONIO MARCOS AVELAR - ME, CNPJ nº 11.477.556/0001-90 –
Assina pela Contratada:  ANTONIO MARCOS AVELAR, CPF nº 913.165.965-91. 
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru – Bahia
CNPJ: 13.284.658/0001-14

RESUMO DE CONTRATOS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
MAIO DE 2022

Nº DO CONTRATO CREDOR CNPJ/CPF OBJETO VALOR PERIODO

018/2022 FMS URO LASER LTDA - ME 27.839.278/0001-03

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
PRESTADO NO PACIENTE EDIVALDO 
FERREIRA NEVES DO MUNICÍPIO DE 
GUAJERU

330,00 02 MESE

019/2022 FMS RICARDO DOS SANTOS MOTA 027.048.275-08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS COM 
APRESENTAÇÃO DE “RICARDO MOTA” 
FOMENTO ÀS CULTURAS POPULARES EM 
COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO 420,00 01 MÊS
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru - Bahia

DECRETO Nº 35, DE 20 DE JUNHO DE 2022.

“Dispõe sobre a nomeação do presidente e o vice-presidente do 
Conselho Municipal de Educação de Guajeru e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelas leis municipais nº 033/2010 e 67/2016 que dispõe sobre 

a criação do Conselho Municipal de Educação de Guajeru e com base no Regimento 

Interno, bem como em observância a decisão da Plenária do Conselho ocorrida no dia 25

de maio de 2022;

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica nomeado para o cargo de presidente do Conselho Municipal de Educação 

de Guajeru (CME) o conselheiro Miguel José de Souza Filho e para o cargo de vice-

presidente a conselheira Marlene Ribeiro Rocha.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, ESTADO DA BAHIA, em 20 de 

junho de 2022. 
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru – Bahia
CNPJ: 13.284.658/0001-14

LEI Nº 07 de 20 de junho de 2022.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial para fazer face as despesas com o Projeto de 
Construção e Implantação de Centro de Comercialização de 
Gados, vinculadas aos recursos repassados pelo Governo 
do Estado da Bahia, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU (BA) no uso de suas atribuições constitucionais.

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de GUAJERU, no Exercício 
Financeiro de 2022 Crédito Adicional Especial, para fins de registro das despesas 
vinculadas ao Projeto de Construção e Implantação de Centro de Comercialização de 
Gados, vinculadas aos recursos repassados pelo Governo do Estado da Bahia, através 
da SEAGRI – Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do 
Estado da Bahia  com o objetivo de alavancar a comercialização e exposição de animais, 
fortalecendo a pecuária neste Município de Guajeru, sendo o valor global de R$
225.158,60 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta 
centavos no seguinte Órgão/Projetos/Atividades:

ÓRGÃO 03.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE

UNIDADE 03.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

23.608.125.1.121 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE GADOS
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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000
Fone/Fax: (77) 3417 2252 
Guajeru – Bahia
CNPJ: 13.284.658/0001-14

4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações 24 R$ 220.661,80

4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações 00 4.496,80

Total R$ 225.158,60

TOTAL GERAL R$ 225.158,60

Art. 2º - O Crédito Especial aberto no artigo anterior correrá por conta dos recursos 
provenientes de anulação de Dotações Orçamentárias de acordo com o Art. 43 § 1º Inciso 
III da Lei 4.320/64.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guajeru, 20 de junho de 2022.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2022

LOCATÁRIA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ, inscrita no CNPJ n° 
13.676.986/0001-66, localizada na Praça Oliveira Brito, 100 – Centro – Ibiassucê – BA, CEP: 46.390-
000, neste ato representada pelo prefeito municipal o senhor Francisco Adauto Rebouças Prates, 
portador da cédula de identidade RG nº 00643656-03 e CPF/MF n° 020.449.785-04.

LOCADOR: MANOEL TADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, residente na Rua 
Paulo, n° 03 – Centro, na cidade de Ibiassucê - BA, portador da Carteira de Identidade nº 0310507863, 
expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado da Bahia e CPF/MF nº 262.297.655-00.

OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua São Paulo, s/n, Centro, Ibiassucê - BA, CEP: 
46.390-000, com todas as suas dependências, com a finalidade de aluguel social para família em 
vulnerabilidade econômica, deste município de Ibiassucê - Bahia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 
término em 31 de dezembro de 2022.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), 
sendo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensal.

Prefeitura Municipal de Ibiassucê - BA, 01 de junho de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal de Ibiassucê

LOCATÁRIO

MANOEL TADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA
LOCADOR
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2022

LOCATÁRIA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ, inscrita no CNPJ n° 
13.676.986/0001-66, localizada na Praça Oliveira Brito, 100 – Centro – Ibiassucê – BA, CEP: 46.390-
000, neste ato representada pelo prefeito municipal o senhor Francisco Adauto Rebouças Prates, 
portador da cédula de identidade RG nº 00643656-03 e CPF/MF n° 020.449.785-04.

LOCADOR: SEBASTIÃO ROBERTO ALVES, brasileiro, maior, residente na Praça Sizinio 
Rodrigues Rocha, nº 80 – Alto da Boa Vista, na cidade de Ibiassucê - BA, portador da Carteira de 
Identidade nº 0382688503, expedida pela Secretária de Segurança Publica do Estado da Bahia e 
CPF/MF nº 329.409.985-15.

OBJETO: Locação de um imóvel situado na Travessa Avelino Almeida, s/n, Alto da Boa Vista, 
Ibiassucê - BA, CEP: 46.390-000, com todas as suas dependências, com a finalidade de aluguel social 
para família em vulnerabilidade econômica deste município de Ibiassucê - Bahia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 
término em 30 de novembro de 2022.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensal.

Prefeitura Municipal de Ibiassucê - BA, 01 de junho de 2022.

Francisco Adauto Rebouças Prates
Prefeito Municipal de Ibiassucê

LOCATÁRIO

SEBASTIÃO ROBERTO ALVES
LOCADOR
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EXTRATO DO CONTRATO N° 113/2022

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE IBIASSUCÊ, Estado da Bahia, pessoa Jurídica de 
direito interno público, inscrita no CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66, com sede na Praça 
Oliveira Brito, 100, Centro - Ibiassucê-Bahia, aqui representado pelo Sr. Francisco Adauto 
Rebouças Prates, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, professor, portador da carteira de 
identidade nº 0064365603, CPF nº 020.449.785-04, residente e domiciliado nesta cidade de 
Ibiassucê-BA, CEP.: 46.390.000.

CONTRATADA: J E J BARBOSA ASSESSORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA 
LTDA CNPJ nº 11.460.601/0001-01, situado à Av. Dr. Nelson Caires de Brito, nº 327, 
Centro, Paramirim/BA, CEP: 46.190-000.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de Consultoria e 
Assessoria Previdenciária, especificadamente, no setor de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Ibiassucê.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é 01/06/2022 à 
31/12/2022 podendo, entretanto, ser prorrogado/aditivado, desde que não haja manifestação 
em contrário de quaisquer das partes, nos termos do art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo R$ 
1.000,00 (um mil reais) mensal. 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê - BA, 01 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ/MF nº 13.676.986/0001-66
Francisco Adauto Rebouças Prates

CONTRATANTE

J E J BARBOSA ASSESSORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA LTDA
CNPJ sob nº 11.460.601/0001-01

CONTRATADA
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   PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA
Avenida Mozart David, 01 - Centenário – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341

CNPJ: 13.677.109/0001-00

DECRETO Nº 33, DE 20 DE JUNHO DE 2022.
Antecipa feira livre e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL de Jacaraci, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA:

Art. 1º Fica antecipada para o dia 23 de junho de 2022 (quinta-feira), a feira livre da sede deste 
município de Jacaraci estado da Bahia, em virtude do dia comemorativo de São João.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario.

Prefeitura do Munícipio de Jacaraci/BA, 20 de junho de 2022.

________________________________________
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

PREFEITO MUNICIPAL 
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Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

________________________________________________________________________________________________ 
Credenciamento nº 004-06/2022 - Pag. 1 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA nº 004-06/2022
PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS EM UNIDADES MÓVEIS EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE MALHADA DE PEDRAS

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, neste ato representado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de 

Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, torna público o 

EDITAL Nº 004-06/2022 DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE 

PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL, para fins 

de constituição de cadastro de credenciados para eventual contratação com a municipalidade 

para a prestação de serviços odontológicos em unidades móveis, compreendendo a 

execução de consultas e procedimentos odontológicos em caráter complementar ao Sistema 

Único de Saúde – SUS, no âmbito da Rede Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, 

e com as disposições da Lei nº 8.666/93, combinada com a Lei Federal nº 8.080/1990, com o 

"caput" e o parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal e com a Portaria de 

Consolidação nº 1/2017 do Ministério da Saúde, diante dos quais a assistência à saúde é livre 

à iniciativa privada, que poderá participar de forma complementar do Sistema Único de 

Saúde - SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

bem como qualquer outra legislação atinente a matéria, em conformidade com as condições 

e a descrição técnica estabelecidas neste Edital e observadas as demais disposições 

aplicáveis à espécie, especialmente as normas e portarias editadas pelo Ministério da Saúde 

e demais regulamentações dos órgãos gestores do SUS. 

A  Comissão Permanente de Licitação foi instituída por intermédio da Portaria nº 114/2022, 

especialmente para realizar a avaliação da documentação e propostas das instituições e/ou 

empresas que se candidatarem a este credenciamento. 
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Este Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta e impressão no Diário Oficial do 

Município de MALHADA DE PEDRAS, no seguinte endereço eletrônico:  

http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  
I- DOCUMENTO DESCRITIVO; 

II- MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS 

TERMOS DO EDITAL; 

III- MODELO DE FICHA CADASTRAL; 

IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE; 

V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES; 

VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E NÃO IMPEDIMENTO; 

VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE; 

VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRARIEDADE DO ARTIGO 9, INCISO III 

DA LEI 8.666/1993; 

IX- MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO OCUPAÇÃO DE CARGO NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE;  

X- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA CUMPRIMENTO DO 

OBJETO;  

XI- MODELO DE TERMO DE CONTRATO; 
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XII-  MODELO DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO; 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 O presente edital tem por objeto estabelecer critérios para a habilitação de 

entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos ou empresas, legalmente constituídas e 

que demonstrem capacidade jurídica e aptidão técnica, para a constituição de cadastro de 

credenciamento e formalização de ajuste (contrato ou convênio), com vistas à execução de 

atendimentos, exames e procedimentos odontológicos em unidades móveis em caráter 

complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do território de abrangência do 

Município de MALHADA DE PEDRAS-BA, de acordo com as especificações e quantidades 

expressas no Documento Descritivo no Anexo I a este Edital, que obedecem à nomenclatura 

e aos atributos dispostos no Sistema de Gerenciamento de Procedimentos, Medicamentos e 

Órteses/Próteses e Materiais Especiais – OPM do Sistema Único de Saúde – SUS, 

gerenciada pelo Sistema SIGTAP do Ministério da Saúde, instituída pelo Ministério da Saúde 

através da Portaria GM/MS nº 321, de 8 de fevereiro de 2007: 

 Conforme disposto no artigo 199, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, terão 

preferência na participação do SUS, de forma complementar, as entidades filantrópicas e as 

sem fins lucrativos, desde que essas entidades cumpram com os requisitos legais e técnicos 

necessários. Com essas entidades a Administração celebrará convênios. 

 Decorrente deste processo de credenciamento público poderá ser formalizado 

Termo Contratual, entre a(s) instituição(ões) e/ou empresa(s) credenciada(s) e a Prefeitura 

Municipal de MALHADA DE PEDRAS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme modelo definido neste Edital e em conformidade com o inciso II, §3º, Artigo 130, 

Capítulo I, Título VI (Da Participação Complementar) da Portaria de Consolidação nº 01, de 28 

de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da 

saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, publicada pelo 

Ministério da Saúde. 

CLÁUSULA II – DA JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE 
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 A Administração Pública, ressalvados os casos especificados na legislação 

vigente, possui o dever de licitar as aquisições e contratações de prestação de serviços, em 

processo público que ofereça igualdade de condições e ampla competitividade, exigindo-se 

como qualificação técnica e econômica apenas o indispensável para o atendimento do 

interesse público e garantia do cumprimento das obrigações contratuais, conforme disposto 

no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 A Lei nº 8.666/1993, que regulamentou o referido artigo do texto constitucional, 

instituiu normas para as licitações e contratos da Administração Pública, a fim de garantir que 

os processos licitatórios ocorressem em conformidade com os princípios da legalidade, da 

moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da igualdade e da probidade administrativa, 

vinculando as contratações ao instrumento convocatório (edital) e ao julgamento objetivo para 

a escolha da proposta mais vantajosa. 

 O credenciamento é uma modalidade de contratação não prevista no artigo 22 da 

Lei 8.666/1993, considerado um processo onde a licitação é inexigível e que é amplamente 

utilizado pelos entes da Federação como forma de conceder à iniciativa privada a 

possibilidade de participar, de forma complementar, na rede pública de assistência à saúde, 

por meio de processo público e amplamente divulgado de cadastro de todo e qualquer 

interessado em prestar serviços à Administração Pública; a qualquer tempo durante a 

vigência do instrumento convocatório – que pode ser chamado de Edital de Chamada 

Pública, de Chamamento Público ou de Convocação Pública -, sendo os pagamentos 

realizados considerando valores pré-estabelecidos e serviços parametrizados pela tabela 

SUS, conforme também disciplina o Ministério da Saúde na Portaria de Consolidação Nº 

01/2017, que dispõe sobre a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos 

usuários da saúde, a organização e o funcionamento do SUS. 

 Desta forma, quando houver necessidade, esgotados os recursos próprios, o 

gestor de Saúde Pública poderá buscar a complementação dos atendimentos necessários à 

cobertura assistencial de seu território dentre os estabelecimentos de saúde privados 

credenciados, segundo as necessidades do Poder Público associadas às especialidades 

ofertadas, levando-se também em consideração a localização da maior demanda e outros 

critérios técnicos devidamente justificados. 

 A base legal que fundamenta o presente Chamamento Público para 
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credenciamento de prestação de serviços de saúde, que dar-se-á de forma direta, considera 

que as condições para execução do objeto são universais e, portanto, a prestação dos 

serviços dar-se-á em igualdade de condições e o preço a ser pago será o mesmo para todos 

os interessados, conforme os serviços executados, extinguindo-se a competitividade e 

caracterizando situação de Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no disposto no art. 25, 

“caput”, da Lei nº 8.666/1993, e alterações posteriores. 

 O credenciamento apresentou-se como a forma mais adequada de contratar o 

objeto em questão, uma vez que concede tratamento isonômico a todos os pretensos 

credenciados, mediante o cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, permitindo, de forma célere e impessoal, o atendimento das necessidades da 

municipalidade de ampliação de sua rede pública de saúde, uma vez que qualquer prestador 

de serviços privados que atender aos requisitos dispostos no instrumento convocatório - sem 

a fixação de prazos que possam restringir a participação de interessados-, poderá contratar 

com a Prefeitura do Município de MALHADA DE PEDRAS e atender a população para a qual 

se destina o objeto contratual, considerando as condições estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde como essenciais para a prestação de serviços de saúde de forma 

humana e digna, com a qualidade e a segurança necessárias. 

CLÁUSULA III – DO PROCESSAMENTO 

O presente processo para credenciamento de prestadores de serviços de saúde 

deverá obedecer às seguintes etapas: 

a) Divulgação do Credenciamento por meio da publicação do Edital de Chamada Pública; 

b) Etapa de inscrição e cadastro das entidades privadas interessadas; 

c) Análise da habilitação pela Comissão Permanente de Licitação; 

d) Divulgação dos prestadores habilitados; 

e) Homologação de cada credenciamento pelo Secretário Municipal de Saúde, com 

publicação da mesma no Diário Oficial do Município de MALHADA DE PEDRAS ou jornal 

local de grande circulação; 

f) Ratificação da Contratação pelo Prefeito do Município de MALHADA DE PEDRAS, com 

publicação da mesma no Diário Oficial do Município de MALHADA DE PEDRAS ou jornal 
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local de grande circulação; 

g) Assinatura do termo contratual; 

h) Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município de MALHADA DE 

PEDRAS (ato discricionário). 

CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 Poderão participar do presente credenciamento, as pessoas jurídicas, entidades 

privadas, filantrópicas, de fins não econômicos e de fins lucrativos, legalmente constituídas, 

especializadas em Saúde Bucal, prestadoras de serviços Odontológicos, cadastrados ou não 

na PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS - BA, com capacidade técnica 

comprovada, idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico-fiscal, que satisfaçam as 

condições fixadas neste Edital e seus Anexos, que não estejam em processo de suspensão 

ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público Municipal e que aceitem as 

exigências estabelecidas pelas normas do SUS e do Direito Público, em especial da Lei 

Federal nº 8.666/93, As entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos ou empresas 

legalmente constituídas interessadas em se credenciar por meio desta Chamada Pública, 

deverão observar os critérios relacionados no Documento Descritivo no Anexo I deste Edital. 

 As propostas encaminhadas deverão ser referentes à prestação de serviços em 

regime ambulatorial EXCLUSIVAMENTE nas dependências das unidades móveis 

pertencentes à(s) CONTRATADA(S). 

 Cada unidade móvel odontológica deverá possuir, no mínimo, 05 (cinco) 

consultórios ou cadeiras odontológicas, não sendo aceitas propostas de serviços cujos 

equipamentos, materiais odontológicos e cadeiras não estejam dispostas na unidade móvel. 

 Serão credenciados serviços montados sobre unidade veicular, especificamente 

projetada para esta natureza, desde que providas condições de trafegabilidade compatíveis 

com a sensibilidade dos equipamentos e tecnologia embarcados. 

 As instituições ou empresas interessadas deverão ofertar procedimentos clínicos, 

de apoio diagnóstico e/ou cirúrgicos para pacientes adultos e/ou pediátricos, especificamente 

nas modalidades de baixa complexidade odontológica a serem executados pelo período e em 

quantidade suficiente para que a complementaridade destes serviços se faça necessária para 
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zerar as filas de espera no município, respeitadas a legislação vigente sobre a matéria e 

normas infralegais do Ministério da Saúde e outros órgãos gestores do SUS. 

 As instituições interessadas deverão ofertar os serviços em linhas de cuidado 

integrais à saúde, em consonância com a Política Nacional de Saúde Bucal, de acordo com a 

necessidade de cada paciente, incluindo a realização de consultas odontológicas, solicitação 

e avaliação de exames complementares ao diagnóstico, realização de procedimento clínico 

e/ou cirúrgico, acompanhamento pré e pós operatório imediato e tardio até a alta definitiva. 

 As Instituições interessadas deverão estar devidamente regularizadas no Sistema 

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e deverão atender às 

instruções de regulação da CONTRATANTE nas solicitações de encaminhamentos 

clínico/cirúrgicos e procedimentos ambulatoriais. 

CLÁUSULA V - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA DE PROPOSTAS PARA 
O CREDENCIAMENTO

 O presente credenciamento está autorizado por meio do Processo 
Administrativo nº 139/2022 e é regido pela Lei nº 8.666/93 e demais condições constantes 

neste Edital. 

 O presente Edital entra em vigor na respectiva data de sua publicação, vigorando 

pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo qualquer interessada do ramo, durante esse prazo 

e desde que cumpra os requisitos previstos neste instrumento, solicitar seucredenciamento. 

 A partir da publicação do presente Edital e durante a vigência do mesmo, as 

instituições e/ou empresas interessadas poderão solicitar seu credenciamento a qualquer 

tempo. 

 As propostas de credenciamento dos interessados serão recebidas, para análise, 

de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h00min às 14h00min , junto a  

Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de 

Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84. 

 Para participação, os interessados devem apresentar 02 (dois) envelopes com as 

exigências constantes nas Cláusulas V e VI do presente edital (ENVELOPE 1: 

DOCUMENTOS e ENVELOPE 2: PROPOSTA). 
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CLÁUSULA VI - DA DOCUMENTAÇÃO 

O envelope número 01 deverá conter a seguinte documentação da proponente: 

Relativa à Habilitação Jurídica: 
a) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão 

competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e, se for o caso, de 

procurações que substabeleçam poderes a terceiros. 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

c) Identificação, inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Cédula de Identidade (RG), 

dos representantes legais da Instituição. 

Relativa à Comprovação da Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

pedido de inscrição; 

c) Os interessados com sede em outro município que tenham filial no Município de MALHADA 

DE PEDRAS, deverão também comprovar inscrição no Cadastro de Contribuinte deste 

Município. 

d) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por ela administrados. 

e) Prova de regularidade de Débitos referentes a Tributos Estaduais expedida pela Secretaria 

Estadual da Fazenda, através da unidade administrativa da sede da proponente. 
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f) Prova de regularidade de débitos referentes a Tributos Mobiliários em nome da empresa 

proponente, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da 

proponente. 

g) Caso a proponente não esteja cadastrada como contribuinte neste município, deverá 

apresentar declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do não 

cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de MALHADA DE PEDRAS, 

relativamente aos tributos relacionados com os serviços objeto deste credenciamento –

ANEXO VII. 

h) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço (FGTS). 

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva 

com Efeito de Negativa, nos termos da Lei Federal nº. 12.440/11. 

Relativa à Qualificação Técnica: 
f) Prova de registro da proponente no Conselho Regional de Odontologia do Estado sede da 

empresa, conforme Lei Federal 4.324/1964. 

g) Documento de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características com o objeto deste credenciamento, por meio de apresentação de atestado(s) 

expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da proponente, no(s) 

qual(is) se comprove(m) que a empresa já realizou serviços similares ao objeto deste 

credenciamento, comprovando a prestação de serviços equivalentes a no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) das quantidades previstas neste Edital e seus anexos. O atestado 

emitido por pessoas jurídicas de direito privado deverá conter o nome completo do signatário, 

número do cadastro de pessoa física, bem como reconhecimento em cartório da assinatura 

aposta, estando as informações ali contidas sujeitas à verificação de sua veracidade, 

referente aos serviços que serão prestados conforme descrição contida neste Edital e no 

Documento Descritivo.

Relativa à Habilitação Econômico-Financeira: 
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo Cartório 

Ano 11 - 20/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1385 - PÁGINA 107

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

________________________________________________________________________________________________ 
Credenciamento nº 004-06/2022 - Pag. 10 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica interessada; 

a.1.) Empresas que estejam em recuperação judicial, será exigida a apresentação, durante a 

fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 

pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-

financeira estabelecidos no edital; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da proponente, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 

quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Serão 

considerados aceitos, como na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis publicados em Diário Oficial ou publicadas em jornais ou por cópias ou fotocópias 

extraídas do Livro Diário – devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da proponente ou outro órgão equivalente – inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

 Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

 Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em 

Diário Oficial; ou publicados em jornais de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou 

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; 

 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro 

Diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, ou por 

fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; 

 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 9.317/96 – Lei das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocópia do Balanço e 

das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da proponente; 

 Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

proponente; 
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 Caso a escrituração contábil seja na forma eletrônica, deverá estar de acordo com o 

disposto na Resolução CFC nº 1.299/10 e Instrução Normativa nº 107/08 do DNRC, devendo 

ser apresentado: 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis transcritas no Livro Diário 

Eletrônico, com os respectivos termos de abertura e de encerramento; 

 Comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital ao SPED Contábil 

(Recibo de Entrega de Livro Digital). 

 Para as instituições filantrópicas, anexar cópia válida do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social – CEBAS; 

 Declaração de que emprega servidor da Administração Direta ou Indireta do 

Município de MALHADA DE PEDRAS, nem contraria nenhuma das condicionalidades 

previstas no art. 9 da Lei 8.666/1993, em especial quanto ao inciso III, conforme modelo no 

ANEXO VIII. 

 Declaração de que nenhum dirigente ou funcionário da entidade exerce cargo de 

direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nem 

contraria nenhuma das condicionalidades previstas no artigo 28 da Lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, conforme modelo no ANEXO IX. 

 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal (trabalho de menores de idade, observada a Lei nº 9.854/99), conforme 

o modelo do ANEXO IV. 

 Declaração de idoneidade e inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação, conforme modelo do ANEXO VI. 

 Todos os documentos exigidos, relativos à habilitação, deverão ser apresentados 

em originais ou, se em cópias, devidamente autenticadas, nos termos da Lei. 

 Estará apta ao credenciamento apenas a instituição que apresentar toda a 

documentação exigida e obtiver parecer favorável pela  Comissão Permanente de Licitação, 

em processo específico. 

 Para habilitar-se ao credenciamento a instituição interessada deverá requerê-lo 

mediante carta- proposta, que será autuada em processo específico e submetida à  Comissão 

Permanente de Licitação. 

 O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com 
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o estabelecido neste Edital será considerado inepto, podendo o interessado apresentar novo 

requerimento escoimado das causas que ensejaram sua inépcia. 

 A apresentação de proposta vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, às 

condições deste credenciamento. 

 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 

imediatamente anteriores à data da sua apresentação. 

 A validade dos documentos obtidos via internet, quando não mencionado no 

documento, será de 90 (noventa) dias após a data de sua expedição. 

 Serão homologados os credenciados que estiverem em conformidade com este 

Edital e seus anexos, obrigando-se o credenciado à assinatura do respectivo Termo de 

Credenciamento. 

CLÁUSULA VII – DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

 Para se habilitar ao credenciamento o interessado deverá apresentar Carta-

Proposta, conforme modelo do ANEXO II, acompanhada dos documentos necessários 

atendendo às seguintes exigências: 

 Ficha cadastral, conforme modelo do ANEXO III, do interessado, devidamente 

preenchida, datilografada ou digitada e impressa em papel timbrado da empresa, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidades datada e assinada pelo representante legal, 

conforme consta do contrato social. 

 Indicação do Banco, número da Agência e conta corrente para crédito dos 

pagamentos, datada e assinada pelo representante legal, conforme consta do contrato social. 

 O requerimento apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com 

o estabelecido neste Edital será considerado inepto, podendo o interessado apresentar novo 

requerimento, livre das causas que ensejaram sua inépcia. 

 A apresentação da proposta sujeita o proponente integralmente às condições 

deste credenciamento. 

 A proposta encaminhada deverá considerar que é de responsabilidade exclusiva e 

integral do credenciado a utilização de pessoal para a execução dos procedimentos, incluídos 
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encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o 

Município. 

CLÁUSULA VIII – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE

 Microempresa – ME e a empresa de pequeno porte - EPP, que quiser participar 

deste credenciamento não terá contratação preferencial e não usufruirá dos benefícios 

concedidos pelos artigos 47 e 48 da Lei Complementar Federal n°123/2006, uma vez que o 

artigo 49, inciso IV da mesma lei dispõe que que estes não se aplicam quando a licitação for 

inexigível com base legal no artigo 25 da Lei 8.666/1993: 

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta  Lei  Complementar quando: 

VIII - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 

de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório; 

IX - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

X - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou 

complexo do objeto a ser contratado; 

XI - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993.”

CLÁUSULA IX - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 Qualquer pessoa, física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimentos 

ou providências em relação a este EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA ou, ainda, para 

impugná-lo, desde que o faça em até 05 (cinco) dias úteis após a data de sua publicação. 

 As impugnações ou pedidos de esclarecimentos sobre o EDITAL DE CHAMADA 

PÚBLICA deverão ser dirigidos ao Presidente da  Comissão Permanente de Licitação e 
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protocolados em dias úteis, das 09h00 às 16h00, de MALHADA DE PEDRAS, localizada na 

Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000 ou pelo e-mail: 

licitacoes.malhadadepedras@gmail.com.

 O Presidente da Comissão deverá decidir sobre a impugnação no prazo de 03 

(três) dias úteis, contados a partir da protocolização do requerimento. 

 O acolhimento ao pedido de impugnação implicará na suspensão do presente 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA devendo ser designada nova data para a publicação de 

novo Edital. 

 A solicitação de impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de 

apresentação de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de 

pessoa jurídica (por documento original ou cópia), bem como do respectivo ato constitutivo e 

procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, 

representa e possui poderes de representação da impugnante. 

CLÁUSULA X - DOS RECURSOS 

Serão consideradas habilitadas a contratar com a Administração as entidades que 

atenderem a todos os requisitos deste Edital e seus anexos. 

Após análise da documentação apresentada pelas proponentes pela  Comissão 

Permanente de Licitação, será divulgada no Diário Oficial do Município de MALHADA DE 

PEDRAS - site http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br - a relação dos participantes 

habilitados e inabilitados, podendo estes últimos, querendo, interpor recurso, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, contados da data desta divulgação. 

Os recursos apresentados pelos pleiteantes deverão ser dirigidos ao Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação e protocolados em dias úteis, das 09h00 às 16h00, de 

MALHADA DE PEDRAS, localizada na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / 

BA, CEP: 46.110-000; 

Somente o representante legal da proponente interessada poderá interpor recursos. 

Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios, 

contendo apontamento, argumento e comprovação clara e objetiva das razões que levaram 

ao pedido. 
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Não serão aceitos recursos interpostos por correio eletrônico, meio magnético ou por 

fax, nem fora dos padrões e prazos estabelecidos neste Edital. 

Não serão admitidos mais de um recurso do mesmo interessado versando sobre o 

mesmo motivo de contestação. 

São competentes para julgamento de recursos a  Comissão Permanente de Licitação, 

em primeira instância, e o Presidente desta Comissão, em última, ouvida a Procuradoria 

Jurídica neste caso. 

O prazo para julgamento do recurso será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados 

a partir da protocolização do recurso. 

O resultado do julgamento do recurso será publicado no Diário Oficial do Município de 

MALHADA DE PEDRAS - site http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br.

O recurso contra a decisão da  Comissão Permanente de Licitação não terá efeito 

suspensivo. 

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

CLÁUSULA XI - DOS IMPEDIMENTOS 

Não poderá participar direta ou indiretamente do processo de credenciamento 

vinculado ao presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA, a instituição ou empresa que estiver 

enquadrada em quaisquer das hipóteses elencadas: 

Estiver em processo de insolvência, falência, recuperação judicial, concurso de 

credores, dissoluções ou liquidações. 

Instituições e sociedades empresariais cujo objeto social não seja pertinente nem 

compatível com o objeto deste credenciamento. 

Estiver cumprindo penalidade de suspensão do direito de contratar com a 

Administração Pública nos âmbitos Federal, Estadual ou Municipal, desde que a punição 

alcance esta Administração e o ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial. 

Tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, por 

qualquer órgão da Administração Direta e Indireta Federal, Estadual ou Municipal enquanto 
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perdurarem os motivos determinantes da punição, desde que a punição alcance esta 

Administração e o ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial. 

Possua servidor(es) público(s) do município de MALHADA DE PEDRAS como 

integrante(s) de seu quadro social e/ou esteja enquadrada em quaisquer outras vedações 

previstas no art. 9 da Lei 8.666/1993. 

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

As proponentes que não atenderem todos os termos e condições deste Edital e seus 

anexos, bem como a legislação pertinente e suas alterações ulteriores. 

CLÁUSULA XII – DA APROVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

Serão consideradas habilitadas a contratar com a Administração as entidades que 

atenderem a todos os requisitos deste Edital e seus anexos. 

A Comissão Permanente de Licitação poderá aceitar protocolo das certidões e 

documentos comprobatórios de regularidade, desde que a instituição/empresa entregue as 

certidões quando da celebração do CONTRATO. 

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal da Saúde analisará o 

conjunto da documentação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da entrega do envelope 

contendo os documentos relacionados no item e publicará a relação dos participantes 

habilitados e inabilitados no Diário Oficial do Município de MALHADA DE PEDRAS - site 

http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br.

As instituições e/ou empresas que não atenderem aos requisitos exigidos pelo 

presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA serão consideradas inabilitadas. 

A Comissão Permanente de Licitação, se entender necessário, poderá solicitar 

diligências para verificação complementar dos documentos apresentados pela proponente, 

respeitado o prazo de análise estipulado de até 05 (cinco) dias úteis até a publicação do 

resultado. 

Poderá ser realizada visita técnica pela Comissão Permanente de Licitação, 

acompanhada por profissional(is) da equipe técnica da área de Saúde Bucal da Secretaria 

Municipal de Saúde à(s) unidade(s) móvel(is) da(s) CONTRATADA(S), para verificação das 
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instalações físicas, dos materiais utilizados, do cumprimento das normas sanitárias, das 

condições de desinfecção e esterilização, bem como da validade dos alvarás de 

funcionamento e demais exigências técnicas constantes da Cláusula VI. 

O credenciamento estará condicionado à aprovação dessas exigências.

CLÁUSULA XIII – DO PRAZO DE VALIDADE DO CADASTRO DE CREDENCIADOS 

O cadastro de cada credenciado terá validade pelo período de 90 (noventa) dias, 

podendo ser renovado por igual período mediante atualização dos documentos que possuem 

prazo de vigência próprio, a fim de manter a condição de habilitado. 

O cadastramento estará permanentemente aberto a todos os interessados durante o 

prazo de vigência deste Edital, devendo a inclusão ou exclusão do cadastro resultar dos 

procedimentos realizados pelo interessado, sendo que a habilitação será concedida mediante 

ao atendimento de todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos.

CLÁUSULA XIV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Decorrido o prazo recursal ou após o julgamento dos recursos interpostos pela  

Comissão Permanente de Licitação, o Prefeito Municipal adjudicará os itens para os quais 

o(s) interessado(s) ofereceu(ram) proposta(s), entendidos aqui como aqueles procedimentos, 

consultas e/ou exames que a(s) habilitada(s) se dispõe(m) a executar pelo valor de 

remuneração ofertado pela municipalidade e homologará a decisão quanto ao pedido de 

credenciamento, publicando-a no Diário Oficial do Município de MALHADA DE PEDRAS - site 

http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br.

A adjudicação e homologação de cada credenciamento pelo Prefeito Municipal deverá 

ser ratificada em prazo máximo de 03 (três) dias após a homologação e publicada no Diário 

Oficial do Município de MALHADA DE PEDRAS em prazo máximo de 05 (cinco) dias, como 

condição para a eficácia dos atos realizados, em atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei 

8.666/1993. 

Só poderão ser credenciadas as pessoas jurídicas que cumprirem todas as exigências 

contidas neste Edital e seus anexos. 
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CLÁUSULA XV – DA CONTRATAÇÃO 

O credenciamento não implica, necessariamente, na efetivação do mesmo e não impõe 

à Prefeitura do Município de MALHADA DE PEDRAS a obrigação de contratar os 

credenciados. 

Para contratação das habilitadas e homologadas terão prioridade as instituições sem 

fins lucrativos seguidas das instituições privadas, nos termos do artigo 25 da Lei 8.080/1990. 

Constitui condição para a celebração do ajuste a apresentação da seguinte 

documentação (cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas dos 

documentos originais): 

 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

 Contrato ou Estatuto Social devidamente registrado e suas alterações posteriores, se 

houver; 

 Ata de Eleição de atual diretoria, quando se tratar de Estatuto Social; 

 Registro Geral (RG) do responsável legal pela Instituição. 

 Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável legal pela Instituição. 

 Registro Geral (RG) do responsável técnico pela Instituição. 

 Declaração dos sócios e/ou diretores, que não ocupam Cargo (como Servidor e/ou 

Funcionário Público) ou Função de Chefia ou Assessoramento na área pública de saúde, em 

qualquer nível, e no âmbito do Município de MALHADA DE PEDRAS – ANEXO IX E ANEXO 

VIII.

 Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 Certidão de QUITAÇÃO Eleitoral do RESPONSÁVEL LEGAL pela Instituição, emitida pelo 

Tribunal Regional Eleitoral: Site: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral

 Certidão negativa de CRIMES Eleitorais do RESPONSÁVEL LEGAL pela Instituição, 

emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral: Site: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-

de-crimes-eleitorais
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 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: Site: http://www.tst.jus.br/certidao 

 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia – CRF: Site: 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

 Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União, expedido pelo Ministério da Fazenda. 

 Certidão Negativa de Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município de MALHADA DE 

PEDRAS ou sua isenção. 

 Certificado de Instituição Beneficente de Assistência Social – CEBAS, se houver. 

 Declaração de cumprimento do Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal, de que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade –

ANEXO IV. 

 Declaração firmada pelos sócios e/ou diretores da instituição, conforme ANEXO Xque, 

expressamente, tem disponibilidade, de acordo com a Capacidade Técnica, Instalações 

Físicas e de Recursos Humanos, para prestar atendimento conforme as normas fixadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 Relativa à Capacidade Técnica-Operacional: 
a) Alvará de Localização e Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do 

estabelecimento, em vigência.

b) Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Municipal e/ou Estadual da sede do 

estabelecimento, em vigência.

c) Registro no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, contendo a relação 

de todos os equipamentos e profissionais de saúde envolvidos na prestação de serviços.

 Relativa à Capacidade Técnica-Profissional: 
Relação do corpo clínico, com qualificação de todos os membros da equipe odontologia e 

técnica envolvidos com a realização dos serviços contratados, com descrição da capacitação 

profissional e documentos comprobatórios da mesma, conforme listagem abaixo:

Documento de Identidade com foto;
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Registro nos respectivos conselhos profissionais, com as respectivas especialidades, se 

couber;

Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Diploma do respectivo curso técnico profissionalizante, graduação em nível superior, pós- 

graduações e especializações relacionadas à área assistencial contratada.

Indicação do responsável técnico, acompanhada de cópia da seguinte documentação:

Documento de identidade com foto;

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Diploma de conclusão de curso de graduação em curso superior de Odontologia, reconhecido 

pelo MEC;

Registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado da Bahia (CROBA) e no Conselho 

Federal de Odontologia (CFO), incluindo o registro de especialidades, se tiver; 

Comprovação de vínculo profissional com a proponente (contrato social, registro em 

carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho), sendo permitida a 

contratação formal de profissional autônomo que preencha os requisitos técnicos necessários 

e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços;

Comprovação da indicação de Responsabilidade Técnica junto ao CROSP, em atendimento 

à Resolução do CROSP de nº 063/2005.

 O(s) termo(s) será(ão) firmado(s) mediante a convocação do(s) credenciado(s) 

quando houver necessidade técnica de execução dos serviços, respeitadas, para tanto, a 

ordem cronológica dos credenciamentos, a demanda pelos serviços e o número de 

procedimentos aprovados pela Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria de 

Saúde de MALHADA DE PEDRAS para cada credenciado (disposta de acordo com a 

qualificação técnica e peculiaridade profissional de cada um), as efetivas necessidades da 

Administração, o limite financeiro e a disponibilidade econômica-orçamentária existente, sem 

nenhum prejuízo à CREDENCIANTE. 

 A Secretaria Municipal de Saúde formalizará contrato ou convênio com as 

instituições consideradas habilitadas e credenciadas neste edital, observando para a 

execução dos serviços, o disposto nos termos da minuta de contrato ANEXO XI. 
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 Constitui condição para a celebração do ajuste a inexistência de registros em nome 

da credenciada no CADIN MUNICIPAL, que será consultado quando da formalização do 

contrato ou convênio. 

 A formalização de contratos e convênios oriundos deste credenciamento terá 

vigência não inferior a doze meses, sem prejuízo das necessárias e constantes revisões de 

quantidades contratadas/conveniadas, em face à especificidade e natureza assistencial do 

ajuste, sendo que o pactuado poderá ser prorrogado até os limites dispostos na legislação 

vigente. 

 O termo de convênio ou instrumento contratual poderá ser alterado na ocorrência 

de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores. 

 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação e/ou 

supressões que se fizerem necessárias no quantitativo dos serviços, de conformidade com o 

artigo 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº8.666/93. 

 Para fins de prorrogação contratual o artigo 57 da Lei nº8.666/9 será utilizado 

como base legal. 

 É de responsabilidade exclusiva e integral do contratado, a utilização de pessoal 

para a execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município. 

 Será facultada a publicação resumida do instrumento dos contratos formalizados e 

de seus aditamentos com cada credenciado no Diário Oficial do Município deverá ocorrer no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, conforme disposto no artigo 61 da 

Lei 8.666/1993, tendo em vista que para o caso em tela, onde o credenciamento realizado 

está galgado no disposto do artigo 26 da Lei 8.666/1993, a publicação da ratificação do 

processo de inexigibilidade de licitação já atende ao princípio da publicidade necessário para 

validar a eficácia dos atos, sendo dispensável, em ato discricionário da autoridade superior, 

em nome dos princípios da economicidade e eficiência da Administração Pública, de acordo 

com a Orientação Normativa nº 33, de 13 de dezembro de 2011, publicada pela Advocacia 

Geral da União com a finalidade de pacificar entendimento em relação à necessidade de 
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publicar extratos de contratos oriundos de processos de dispensas e inexigibilidade previstos 

no referido artigo 26 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA XVI – DA FISCALIZAÇÃO, DAS SANÇÕES E DO DESCREDENCIAMENTO 

A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) permitir e facilitar o acompanhamento dos serviços 

executados, a supervisão dos processos de trabalho e a fiscalização dos serviços prestados 

por técnicos designados pela Secretaria Municipal de Saúde, que indicará servidores para 

responsabilizarem-se pela gestão e fiscalização contratual, de acordo com os incisos I e XI 

do artigo 15 e II e XI do artigo 17 da Lei 8.080/1990. 

A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) encaminhar ao final de cada etapa de seis dias, à 

Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE 

PEDRAS, a produção realizada em sua(s) unidade(s), por meio de instrumento de coleta de 

dados implantado pelo Ministério da Saúde ou outro pactuado com a CONTRATANTE, bem 

como, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem, quantitativa e 

qualitativamente, o atendimento ao objeto contratado/conveniado. 

Se a(s) CONTRATADA(S) inadimplir(em) as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 

ficará(ão) sujeita(s) às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, que serão 

aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa:

I) advertência, formalizada por meio de notificação encaminhada pelo responsável indicado 

pela CONTRATANTE/CONVENENTE para efetuar a gestão contratual; 

II) Multa, que será aplicada da seguinte forma: 

a) Multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total das futuras ordens de 

serviço, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso ou 

descumprimento injustificado; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total o valor total estimado dos serviços 

avençados, por sua inexecução parcial; 

c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total estimado dos serviços avençados, por 

sua inexecução total; 

III) O credenciado que, convocado dentro do prazo de validade da seu cadastro, não 
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formalizar instrumento contratual ou termo de convênio, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará suspenso temporariamente de participar em 

licitação ou credenciamento e impedido de contratar com a Administração, pelo prazo de 02 

(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no subitem II deste item e no contrato e das 

demais cominações legais, em conformidade com o inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/1993. 

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se 

a(s) CONTRATADA(S) ressarcir(em) a Administração pelos prejuízos resultantes e, após, 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

a) As sanções previstas nos subitens I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente 

com a do subitem II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 Durante a vigência do Credenciamento os habilitados deverão manter a 

regularidade de todos os requisitos que se relacionam às condições atendidas e 

comprovadas por ocasião do procedimento de credenciamento. 

 O habilitado poderá solicitar seu descredenciamento, a qualquer tempo, mediante 

o envio de solicitação escrita à Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, 

cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

 A medida prevista neste item, não desincumbe o credenciado do cumprimento de 

obrigações a ele vinculadas, que não possam ser interrompidas, cabendo, em caso de 

descumprimento, a aplicação de sanção definida por este regulamento e no instrumento 

contratual assinado. 

 O credenciado que, ao ser convocado para contratação se considerar impedido ou 

impossibilitado para atender a demanda para a qual tenha sido convocado, deverá declarar 

em correspondência específica dirigida à Secretaria Municipal de Saúde os motivos de sua 

recusa, até dois dias úteis antes da formalização do instrumento contratual. 

 Caberá ao Município de MALHADA DE PEDRAS, por intermédio da  Comissão 

Permanente de Licitação, após parecer da Procuradoria Municipal, avaliar os motivos e as 
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implicações da recusa e decidir pela aceitação ou não da justificativa de impedimento do 

credenciado para assumir a função. 

 Caso não seja aceita a justificativa do credenciado, ao se declarar impedido, o 

titular da secretaria Municipal de Saúde poderá propor a aplicação das medidas cabíveis, 

inclusive a abertura de procedimento para o descredenciamento, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 

 No ato de descredenciamento deverá estar mencionado o prazo no qual a 

empresa ficará impedida licitar ou participar de novo credenciamento. 

CLÁUSULA XVII - DAS DIRETRIZES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DA CONTRATAÇÃO 

 As Instituições que vierem a ser CONTRATADA(S) deverão: 

 Submeter-se às normas técnicas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde e executar a prestação de serviços de maneira tecnicamente satisfatória, a fim de que 

sejam atendidas todas as condições estabelecidas pela legislação ao SUS e normas 

emanadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 Obedecer aos requisitos da Resolução RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 ou 

outra que a venha substituí-la quanto às normas específicas referentes à área de engenharia, 

arquitetura e sanitária em vigor, com vistas a garantir as condições físicas adequadas ao 

atendimento da clientela, portanto em situação de regularidade junto à Vigilância Sanitária 

Municipal e Estadual. 

 Estar regularmente certificada(s) junto ao Conselho Regional de Odontologia do 

Estado da sede da empresa, tanto quanto ao serviço (instituição/empresa) quanto à 

responsabilidade técnica da(s) unidade(s) móvel(eis). 

 Arcar com todas as despesas de materiais e insumos necessários à realização 

de exames e procedimentos, bem como arcar com prejuízos causados a terceiros ou à 

CONTRATANTE, oriundos da execução dos serviços contratados/conveniados. 

 Responsabilizar-se integralmente pela ocorrência de sinistros teratogênicos, 

iatrogênicos, bem como por atos decorrentes de imperícia ou imprudência na realização de 

procedimentos, respondendo na forma da legislação aplicável, estando ainda obrigada(s) a 

ressarcir a CONTRATANTE e o usuário do serviço de todo e qualquer dano físico, moral ou 
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material que por ventura sejam causados pelos atos relacionados à execução dos serviços 

contratados. 

 Pactuar com a CONTRATANTE, previamente à assinatura, o quantitativo 

estimado de procedimentos clínicos, cirúrgicos e de apoio diagnóstico que serão 

disponibilizados à Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, para a 

realização da assistência integral ao paciente no período de vigência contratual. 

 Disponibilizar a agenda das vagas para realização das consultas e procedimentos 

para a Coordenação da Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde e conforme diretrizes 

da gestão desta pasta, incluindo o registro da confirmação de presença, atendimento ou não 

atendimento, quando for o caso. 

 Garantir a resolutividade do atendimento, reduzindo o tempo de espera para a 

realização dos procedimentos contratados. 

 Garantir que não ocorra interrupção dos serviços por falta de insumos, 

equipamentos, recursos humanos, entre outros. 

 Permitir que os serviços executados sejam supervisionados pelos técnicos e 

fiscais designados pela CONTRATANTE. 

 A Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS poderá, a 

qualquer tempo, efetuar auditoria técnica ou administrativa nos serviços prestados pelas 

CONTRATADA(S), objeto deste credenciamento, e gerar relatórios destas auditorias, que 

deverão ser vistados pelas CONTRATADA(S), atestando, desta forma, conhecimento do teor 

dos mesmos. 

 Manter os profissionais de saúde pertencentes ao seu corpo clínico registrados 

e regularizados nos respectivos Conselhos de Classe. 

CLÁUSULA XVIII – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM 
RECURSOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

A Lei Federal n. 8.080/90, que dispõe sobre o sistema de saúde, estabelece:

“Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá 

recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 
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Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 

terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de 

cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde 

(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da 

remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) 

deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva 

qualidade de execução dos serviços contratados. 

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e 

aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico 

e financeiro do contrato.”

Admite-se, então, a princípio e por força de lei, a possibilidade de remuneração dos 

serviços complementares prestados por particulares em atendimento aos parâmetros fixados, 

pelo SUS. 

Contudo, não há óbice para que o Município estabeleça preços superiores aos mínimos 

estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde conforme verifica-se nas 

Portaria GM/MS nº 1.286/1993:

“Art. 4° [...] Parágrafo único. No tocante aos critérios e valores para a remuneração dos 

serviços privados, o órgão competente da direção nacional do Sistema Único de Saúde 

elaborará tabela de preços mínimos dos procedimentos médicos e hospitalares, podendo, 

entretanto, o Município ou o Estado, no contrato celebrado com o setor privado de fins 

lucrativos, não lucrativos ou filantrópicos, estabelecer preços acima dos mínimos, em razão 

das necessidades e disponibilidades materiais e financeiras da respectiva esfera de governo.”

Há também que se considerar que, observados os princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade e de acordo com as circunstâncias da região e a disponibilidade financeira 

do município, os recursos federais utilizados para esta remuneração deverão ser 

complementados no que estiver acima dos valores referenciais do SUS com recursos 

próprios estaduais e/ou municipais, em respeito à Portaria GM/MS 1.606/2001, publicada 

também pelo Ministério da Saúde:
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“Art. 1° Definir que os estados, Distrito Federal e municípios que adotarem tabela 

diferenciada para remuneração de serviços assistenciais de saúde deverão, para efeito de 

complementação financeira, empregar recursos próprios estaduais e/ou municipais, sendo 

vedada a utilização de recursos federais para esta finalidade.”

 Isto posto, considerando que os valores da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde (Tabela SUS - 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), estão zerados para todos os 

procedimentos relativos aos serviços que se pretende contratar, uma vez que os mesmos são 

financiados pelo Piso da Atenção Básica (PAB) - que apresenta um valor fixo de repasse 

automático do Governo Federal ao município para a execução de ações de Atenção Básica 

conforme o número de habitantes, somado a um valor variável, definido pela adesão do 

município a programas ou estratégias realizadas também no âmbito da Atenção Básica -, o 

valor da remuneração adotado pela Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE 

PEDRAS para a prestação desses serviços de saúde terá como base 50% dos valores totais 

expressos na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos 

(CBHPO). 

 A CBHPO foi organizada pela Comissão Nacional de Convênios e 

Credenciamentos (CNCC) após estudos realizados entre as Entidades Odontológicas 

Nacionais, em conjunto com as Entidades Nacionais de Especialidades, assessoradas pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), da Universidade de São Paulo (USP). 

 A CNCC é representada pelas seguintes entidades: Federação Interestadual 

dos Odontologistas (FIO); Federação Nacional dos Odontologistas (FNO); Conselho Federal 

de Odontologia (CFO); Associação Brasileira de Odontologia (ABO Nacional) e Associação 

Brasileira de Cirurgiões Dentistas (ABCD). 

 A classificação de que se trata este item encontra-se no site oficial da CBHPO, 

no endereço eletrônico http://www.cbhpo.com.br/ .

 A planilha da referida tabela oficial pode ser baixada através do endereço

http://www.cbhpo.com.br/downloads/planilhaCBHPO.xlsx , porém, sobre os valores atribuídos 

nesta tabela, aplicou-se um redutor de 50%, por tratar-se de serviços a serem prestados em 

grande volume para o setor público e com a finalidade de complementar/suplementar a 

prestação dos serviços de saúde pública colocados à disposição de população 
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predominantemente em vulnerabilidade social. 

 Os valores adotados para pagamento serão os constantes na Planilha CBHPO vigente na 

data da execução dos serviços pela CONTRATADA. 

 Os valores necessários para a complementação de remuneração que estiver acima dos 

valores referenciais da Tabela SUS deverão ser oriundos de recursos próprios do Município. 

CLÁUSULA XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A critério da Comissão Permanente de Licitação será admitida a complementação de 

material ou documentação relacionados por este Edital e seus anexos, caso haja incorreção 

ou se verifique estar incompleto o rol ofertado, no prazo de até 02 (dois) úteis a partir da 

comunicação da irregularidade. 

Fica reservada à Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS a 

faculdade de revogar a CHAMADA PÚBLICA, de acordo com a oportunidade e conveniência 

da Administração, sem assistir às Instituições interessadas qualquer direito à indenização. 

Será descredenciada, a critério da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE 

PEDRAS, a qualquer tempo, a Instituição que não mantiver as condições exigidas para 

habilitação durante o curso do CONTRATO/CONVENIO, bem como rejeitar qualquer 

paciente/usuário do SUS encaminhado pela Coordenadoria de Apoio a Atenção à Saúde 

Bucal, sem apresentar as razões objetivas que justifiquem a conduta adotada, ou ainda, que 

incida nas causas de rescisão contratual. 

A Prefeitura do Município de MALHADA DE PEDRAS reserva-se o direito de revogar 

total ou parcialmente a presente Chamada Pública, tendo em vista o interesse público, ou 

ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do 

art. 49 da Lei nº 8.666/93, não cabendo aos credenciados o direito a indenizações, ressalvado

o disposto no parágrafo único do art. 59 da mesma Lei. 

Fica eleito o foro de MALHADA DE PEDRAS, por mais privilegiado que outro seja, para 

dirimir as questões que não puderem ser, amigavelmente, resolvidas pelas partes. 

MALHADA DE PEDRAS, Bahia, 20 de junho de 2022. 
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Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito 
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ANEXO I 
DOCUMENTO DESCRITIVO 

PREÂMBULO 

O presente Documento Descritivo tem como objetivos principais: 

a) Demonstrar as necessidades da Administração; 

b) Especificar de maneira clara o objeto do credenciamento; 

c) Orientar o custo financeiro da contratação; 

d) Orientar a formulação da proposta pelos interessados; 

e) Orientar a  Comissão Permanente de Licitação 

f) Orientar a execução dos serviços contratados; 

g) Orientar o gerenciamento e a fiscalização da execução do contrato. 

I. DO OBJETO 

 O presente chamamento público constitui etapa de qualificação preliminar à contratação 

com a Prefeitura do Município de MALHADA DE PEDRAS, aberto a todos os interessados, 

que tem como objeto o CREDENCIAMENTO de prestadores de serviços especializados 

Saúde Bucal para a EVENTUAL realização de atendimentos, exames e procedimentos 

odontológicos através de unidades móveis de saúde para atendimento dos usuários dos 

serviços públicos de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, em 

caráter complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme especificações e 

quantidades constantes neste Documento Descritivo, nos termos do Art. 37, inciso XXI e do 

Art. 199, §1º da Constituição Federal; do Art. 4º, §2º e do Art. 18, inciso X da Lei 8.080 de 

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; do 

Art. 25, caput, da Lei 8.666 de 1993 e das Portarias GM/MS nº1.304 e nº2.567, publicadas 

pelo Ministério da Saúde em 05 de maio de 2010 e em 25 de novembro de 2016, 

respectivamente. 

 O presente credenciamento tem como objetivo principal a contratação da maior rede 

possível de prestadores de serviços para realização de uma gama considerável de diferentes 
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procedimentos e atendimentos com preço pré-fixado, para fins de ampliação do acesso da 

população ao atendimento odontológico, suprindo a necessidade de atendimento da 

demanda reprimida do município, que se mostra muito superior à oferta de serviços públicos 

nesta área. 

 O credenciamento proposto, portanto, visa ampliar as opções da 

Administração Pública para aumentar a cobertura em Saúde Bucal e a oferta assistencial em 

serviços odontológicos, observando que a municipalidade se dispõe a contratar todos aqueles 

que ofereçam os serviços enquadrados nas especificações técnicas deste Documento 

Descritivo, em igualdade de condições, não existindo o interesse da Secretaria Municipal de 

Saúde em restringir o número de contratados, resguardando assim o princípio da 

impessoalidade que rege as contratações públicas para atender ao interesse público 

envolvido. 

 A qualificação no credenciamento não implicará na obrigatoriedade da Secretaria 

Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS solicitar à CREDENCIADA a prestação dos 

serviços que constituem o objeto deste Documento Descritivo, que são essencialmente 

complementares às atividades assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA 

DE PEDRAS. 

II. DA JUSTIFICATIVA PARA O CREDENCIAMENTO 

 A Constituição Federal de 1988, no artigo 196, dispõe que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, devendo ser garantido por políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços de saúde de promoção, proteção, tratamento e recuperação. 

 De acordo com o texto da Lei Orgânica do SUS (Lei 8080, de 1990), artigo 7, as ações e 

serviços devem obedecer aos princípios de: 

I- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

II- Integralidade de assistência em todos os níveis de complexidade do sistema. 

III- Igualdade da assistência à saúde por meio da conjugação dos recursos 
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financeiros, tecnológicos, materiais e humanos do Estado e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população. 

 Além da Constituição Federal, em seu artigo 198, também a Lei Orgânica do SUS, trata 

sobre o conceito de direção única que integra a diretriz de descentralização das ações e 

serviços públicos de saúde na organização do SUS, de forma que em cada uma das esferas 

de governo, respeitadas as competências legalmente atribuídas, é autônoma, no âmbito 

político administrativo, nos limites de seu território, para praticar todos os atos que se referem 

à formulação, organização, execução, supervisão, controle, alteração e revisão das atividades 

da política pública de saúde. 

 Deste modo, a direção única do Sistema Único de Saúde do município de MALHADA DE 

PEDRAS, no âmbito de seu território e nos limites de sua competência legal, cabe 

exclusivamente ao Secretário Municipal de Saúde, inclusive em atos de gestão relacionados 

aos serviços complementares, contratados ou conveniados à rede pública municipal. 

 A Lei 8080/1990 dispõe nos artigos 24 a 25 que a oferta de serviços públicos pela 

iniciativa privada é permitida quando a oferta disponibilizada pela rede pública se mostra 

insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população. Essa participação, entendida 

como complementar, deve ser formalizada por meio de contrato ou convênio, desde que 

sejam observadas as normas de direito público vigente e que as entidades filantrópicas 

tenham preferência na participação da rede de serviços públicos. Há que se ressaltar ainda 

que os serviços contratados estejam submetidos às normas técnicas e administrativas, bem 

como aos princípios e diretrizes do SUS. 

 No caso em tela, verificou-se a insuficiência da rede própria odontológica municipal de 

MALHADA DE PEDRAS para o atendimento da necessidade assistencial do município, 

considerando que as Equipes de Saúde Bucal da rede pública o município também são 

responsáveis pelo desenvolvimento de ações preventivas, educativas, regulatórias e 

interdisciplinares no campo da saúde coletiva, como mapeamento do território, ações de 

educação em saúde bucal supervisionada (escovação, bochecho, etc.), grupos educativos, 

realização de interconsultas com outros profissionais das equipes da Atenção Básica e do 

NASF, visitas domiciliares, acompanhamento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 

construção de fluxos de atendimento e acolhimento. Sendo assim, observou-se como 

consequência da grande demanda frente ao número de equipes instituídas, a formação de 
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uma fila de espera com um grande número de pacientes aguardando a realização de 

consultas, procedimentos assistenciais e exames, especialmente aqueles provenientes de 

comunidades periféricas que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde 

e localizam-se predominantemente em áreas de risco e/ou de maior vulnerabilidade 

socioeconômica. 

 A demanda reprimida constatada pela Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE 

PEDRAS, determinou, portanto, a urgente necessidade de aumentar a eficiência assistencial 

em Saúde Bucal por meio da contratualização, em caráter complementar, com a iniciativa 

privada, ampliando o acesso para ações curativas e realização de exames radiológicos em 

nível ambulatorial, de modo a conferir às equipes próprias do município a oportunidade de 

conceder a primazia pelo desenvolvimento de práticas em Saúde Bucal na Atenção Primária 

à Saúde voltadas à vigilância, promoção e prevenção de saúde, organizando a atenção à 

Saúde Bucal na rede pública de MALHADA DE PEDRAS de forma programática, pautada 

pela priorização da integralidade e da intervenção nos fatores determinantes e condicionantes 

de saúde. 

 Desta maneira, a contratação de instituição(ções) privada(s) para participação 

complementar ao Sistema Único de Saúde de MALHADA DE PEDRAS foi solicitada em 

função da imprescindível obrigação de prover solução para atender, de forma segura, eficaz e 

eficiente, ao interesse público local, satisfazendo desta forma as necessidades de saúde da 

sociedade entreriense, principalmente quanto à priorização e à execução de ações de atenção 

à Saúde Bucal voltadas à população periférica e em situação de extrema vulnerabilidade 

social.

 Neste contexto, é importante destacar que as condições de Saúde Bucal e o estado dos 

dentes da população e dos indivíduos são um dos mais significativos sinais de exclusão 

social. O enfrentamento dos problemas relacionados à dentição e à Saúde Bucal exigem 

ações preventivas, curativas e de reabilitação, com enfoque na promoção de saúde e 

universalização do acesso, como sinal da responsabilidade e do compromisso da gestão 

municipal com o objetivo de superar as desigualdades e fortalecer e estruturar as ações em 

Saúde Bucal. 

 A medida proposta, portanto, não se trata de transferência de serviços públicos para a 

iniciativa privada, tampouco de substituição dos serviços de saúde que deveriam ser 
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realizados pelo município, e sim de excepcional contratação de prestação de serviços 

especializados em Odontologia para a realização de consultas, procedimentos e exames 

complementares relacionados às ações de Saúde Bucal de baixa complexidade. Os 

procedimentos que se busca contratar, portanto, não correspondem à gestão operacional de 

serviços públicos de saúde, caracterizada pela administração e execução de atividades de 

saúde prestadas nessas unidades, e sim à prestação de atividades meio que constituem 

apenas a execução material de atividades em área especializada que se mostraram 

indispensáveis para evitar risco à incolumidade pública diante da demanda reprimida e da 

dificuldade de acesso de parte da população em relação aos atendimentos de Odontologia 

ofertados pela rede própria do município de MALHADA DE PEDRAS. 

 Ressalta-se que, diante da insuficiência da estrutura pública para ofertar assistência plena 

à saúde da população, em situação que pode provocar a demora no diagnóstico dos agravos 

mais prevalentes no território, como as cáries dentárias, as doenças periodontais e o câncer 

de boca, cuja evolução sem o adequado tratamento pode levar à piora de quadros 

patológicos preexistentes, a agravos insurgentes à saúde e/ou a danos irreparáveis à 

dignidade humana, a Secretaria Municipal de Saúde está buscando implementar adequado 

planejamento de ações para fortalecer as ações de Saúde Bucal de sua rede própria e evitar 

a descontinuidade de serviços, incluindo o dimensionamento e o provimento de recursos 

humanos a serem contratados por concurso público.  

 Desta maneira, a presente contratação verificou-se como a solução mais segura para 

garantir a promoção das ações de Saúde Bucal e o fortalecimento da Atenção Básica no 

município, sobretudo pela facilitação da promoção do acesso universal da assistência integral 

em Saúde Bucal que pode ser obtido a partir da estruturação dos atendimentos em unidades 

móveis e itinerantes, que promovem imediata ampliação da oferta de atendimento 

odontológico em locais de difícil acesso no município. A contratação pretendida, deste modo, 

beneficiará, inicialmente, toda a população que aguarda a realização de atendimentos 

odontológicos em fila de espera, priorizando, contudo, o atendimento da população em 

situação de vulnerabilidade social, proveniente de comunidades periféricas e distantes, 

especialmente idosos, crianças e adolescentes, com o objetivo de realizar o diagnóstico 

precoce de agravos de maior gravidade em Saúde Bucal, considerando inclusive o artigo 227 

da Constituição Federal, que prevê o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança 
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e do adolescente. 

 A solicitação em tela, portanto, justifica-se pela necessidade de prestação de serviços de 

assistência à saúde em âmbito ambulatorial na área de Saúde Bucal, especialmente para 

complementar as ações das equipes da Atenção Básica, da Estratégia da Saúde da Família e 

do Centro de Especialidades Odontológicas junto às comunidades de maior vulnerabilidade 

socioeconômica, situadas em áreas de risco e/ou em localidades distantes da periferia do 

município. Ressalta-se que nestas comunidades há imperiosa necessidade de promover a 

facilidade ao acesso da população ao atendimento odontológico, sendo o credenciamento 

de serviços prestados em unidades móveis a melhor solução encontrada para ampliar o 

acesso desta população e para otimizar os recursos utilizados pelos serviços de prevenção e 

assistência odontológica da rede municipal de saúde, proporcionando aos munícipes, em 

especial aos que se encontram em situação de vulnerabilidade, condições para o imediato 

acesso ao atendimento odontológico integral e humanizado, com maior resolutividade de 

ações de Saúde Bucal no campo da baixa complexidade, de acordo com as especificações 

descritas neste Documento Descritivo. 

III. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serão credenciadas pessoas jurídicas para a realização, exclusivamente em Unidades 

Móveis, de procedimentos odontológicos nas modalidades de baixa complexidade 

odontológica, a serem executados no âmbito do território de abrangência do Município de 

MALHADA DE PEDRAS-BA, de acordo com as especificações e quantidades expressas na 

tabela abaixo, que obedecem à nomenclatura e aos atributos dispostos no Sistema de 

Gerenciamento de Procedimentos, Medicamentos e Órteses/Próteses e Materiais Especiais –

OPM do Sistema Único de Saúde – SUS, gerenciada pelo Sistema SIGTAP do Ministério da 

Saúde, instituída pelo Ministério da Saúde através da Portaria GM/MS nº 321, de 8 de 

fevereiro de 2007: 

CÓDIGO TABELA SUS    PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO 
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01.01.02.001-5 

AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO

TOPICA DE FLUOR GEL

APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR EM GEL COM CONCENTRAÇÃO DE 1,23%

REALIZADA SISTEMATICAMENTE POR GRUPOS POPULACIONAIS SOB

ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE UM OU MAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

UTILIZANDO-SE ESCOVA DENTAL, MOLDEIRA, PINCELAMENTO OU
OUTRAS FORMAS DE APLICAÇÃO. AÇÃO REGISTRADA POR PESSOA POR

MÊS.

01.01.02.003-1 

AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO

DENTAL SUPERVISIONADA 

ESCOVAÇÃO DENTAL COM OU SEM EVIDENCIAÇÃO DE PLACAS

BACTERIANAS. REALIZADA COM GRUPOS POPULACIONAIS SOB

ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE UM OU MAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

AÇÃO REGISTRADA POR USUÁRIO PARTICIPANTE DA AÇÃO. 

01.01.02.005-8 

APLICAÇÃO DE CARIOSTATICO

(POR DENTE) ATIVIDADE COM FINALIDADE TERAPEUTICA E CONTROLE DE UM OU MAIS
DENTES COM LESOES DE CARIE.

01.01.02.006-6 

APLICAÇÃO DE SELANTE (POR

DENTE)

APLICACAO DE MATERIAL SELADOR POR DENTE EM PONTOS, SULCOS E

FISSURAS, REALIZADA COM FINALIDADE PREVENTIVA DAS LESOES DE

CARIE.

01.01.02.007-4 

APLICAÇÃO TOPICA DE FLUOR

(INDIVIDUAL POR SESSAO)

APLICACAO TOPICA DE FLUOR NA FORMA DE GEL COM CONCENTRACAO

DE 1,23 OU NA FORMA DE VERNIZ, PODENDO USAR PINCEIS, ESCOVA

DENTAL, MOLDEIRA E OUTRAS FORMAS DE APLICACOES, COM A

FINALIDADE DE PREVENIR E/OU REMINERALIZAR OS DENTES COM OU
SEM LESOES. O NUMERO DE SESSOES DEVE SER DEFINIDO SEGUNDO

PADROES TECNICO CIENTIFICO DE ABORDAGEM DO CASO E DO

ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL AOS PROGRAMAS LOCAIS. 

01.01.02.009-0 
SELAMENTO PROVISORIO DE
CAVIDADE DENTARIA

FECHAMENTO DE CAVIDADE COM OU SEM PRAPARO CAVITARIO PARA

FINS DE RESTAURACAO, COM O OBJETIVO DE REDUCAO DA SEPTICEMIA

BUCAL OU DE TERAPIA EXPECTANTE COMO ETAPA INTERMEDIARIA ATE

QUE A RESTAURACAO DEFINITIVA SEJA EXECUTADA. INCLUI-SE NESTA
DENIMINACAO OS PROCEDIMENTOS CONHECIDOS COMO ADEQUACAO

DO MEIO BUCAL, CONTROLE DA INFECCAO INTRA BUCAL, CONTROLE

EPIDEMIOLOGICO DA CARIE E A RESTAURACAO PROVISORIA, DENTRE

OUTRAS.

  03.01.01.015-3
PRIMEIRA CONSULTA

ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE

EXAME CLÍNICO ODONTOLÓGICO COM FINALIDADE DE DIAGNOSTICO E
NECESSARIAMENTE, ELABORAÇÃO DE UM PLANO PREVENTIVO -

TERAPÊUTICO. IMPLICA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES EM PRONTUARIO

RECOMENDA-SE 01 (UMA) CONSULTA/ANO POR PESSOA. 

03.01.01.003-0 

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE

NIVEL SUPERIOR NA ATENÇ O
BÁSICA

OS PROFISSIONAIS CIRURGIÕES DENTISTAS VÃO UTILIZAR ESTE

PROCEDIMENTO PARA REGISTRAR AS CONSULTAS ODONTOLOGICAS
INTERMEDIARIAS, DE RETORNO, TRATAMENTO TERMINADO.

03.07.01.001-5 CAPEAMENTO PULPAR CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO EM DENTES DECIDUOS OU

PERMANENTES POR DENTE.
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  03.07.01.008-2
RESTAURAÇÃO DE DENTE

DECÍDUO POSTERIOR

CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS POSTERIORES

COM USO DE INSTRUMENTOS MANUAIS OU ROTATÓRIOS. O MATERIAL

UTILIZADO NESSA RESTAURAÇÃO É RESINA COMPOSTA.

03.07.01.011-2 
RESTAURAÇÃO DE DENTE

DECÍDUO ANTERIOR

CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE DENTES DECÍDUOS COM USO DE

INSTRUMENTOS MANUAIS OU ROTATÓRIOS. O MATERIAL UTILIZADO

NESSA RESTAURAÇÃO É A RESINA COMPOSTA.

03.07.01.003-1 

RESTAURAÇÃO DE DENTE

PERMANENTE ANTERIOR

TRATAMENTO DENTARIO COM O USO DE INSTRUMENTOS MANUAIS E/ OU
ROTATORIOS PARA QUALQUER TIPO DE CAVIDADE DENTÁRIA, COM

EMPREGO DE MATERIAL RESTAURADOR POR DENTE QUE PODE SER

RESINA, IONOMERO DE VIDRO, COM A UTILIZACAO OU NAO DE PINO

ROSQUEAVEL.

03.07.01.019-9 

RESTAURAÇÃO DE DENTE

PERMANENTE POSTERIOR

TRATAMENTO DENTARIO COM O USO DE INSTRUMENTOS MANUAIS E/ OU

ROTATORIOS PARA QUALQUER TIPO DE CAVIDADE DENTARIA, COM

EMPREGO DE MATERIAL RESTAURADOR POR DENTE QUE PODE SER

AMALGAMA DE PRATA, RESINA, IONOMERO DE VIDRO, COM A
UTILIZACAO OU NAO DE PINO ROSQUEAVEL.

03.07.02.001-0 

ACESSO A POLPA DENTARIA E

MEDICAÇÃO (POR DENTE) REMOCAO DA POLPA DENTARIA DA CAMARA PULPAR COM EXTIRPACAO

DA POLPA RADICULAR E MEDICAÇÃO. 

03.07.02.007-0 
PULPOTOMIA DENTARIA TRATAMENTO DA POLPA CORONAL, MANTENDO A VITALIDADE E FUNCIONALIDADE DA

POLPA RADICULAR DENTES DECIDUOS E PERMANENTES. 

03.07.03.002-4 

RASPAGEM ALISAMENTO

SUBGENGIVAIS (POR

SEXTANTE)

PROCEDIMENTO QUE ENGLOBA A REMOCAO DA PLACA BACTERIANA E CALCULO

DENTAL SUBGENGIVAIS ATRAVES DA RASPAGEM E ALISAMENTO DA SUPERFICIE

RADICULAR A CADA SEIS ELEMENTOS DENTARIOS. 

03.07.03.004-0 
PROFILAXIA / REMOÇ O DA
PLACA BACTERIANA

CONSISTE NO PROCEDIMENTO REALIZADO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA

REMOVER PLACA BACTERIANA DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS COM O OBJETIVO DE

PREVENIR DOENÇAS BUCAIS. PODENDO SER REALIZADO COM JATO DE BICARBONATO
OU UTILIZANDO ESCOVA DE ROBSON E/OU TAÇA DE BORRACHA COM PASTA

PROFILÁTICA OU PEDRA POMES. 

CÓDIGO TABELA SUS PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO 

03.07.03.005-9 
RASPAGEM ALISAMENTO E
POLIMENTO 

SUPRAGENGIVAIS (POR

SEXTANTE)

PROCEDIMENTO QUE ENGLOBA A REMOÇÃO DE INDUTOS, PLACA BACTERIANA E
CÁLCULO DENTAL SUPRAGENGIVAIS ATRAVÉS DA RASPAGEM, ALISAMENTO E

POLIMENTO DE SUPERFÍCIE CORONO-RADICULAR A CADA SEIS ELEMENTOS

DENTÁRIOS.
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04.01.01.003-1 

DRENAGEM DE ABSCESSO 

CONSISTE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA PROMOVER A DRENAGEM DE

COLEÇÃO PURULENTA NA DERME E TECIDO SUBCUTÂNEO ADJACENTE. EM

ALGUNS CASOS PODE SER NECESSÁRIA A COLOCAÇÃO DE UM DRENO DENTRO

DO ESPAÇO DEIXADO PELO ABSCESSO CUTÂNEO PARA FACILITAR A DRENAGEM
DE FLUIDOS CORPORAIS.

04.01.01.006-6 

EXCISAO E/OU SUTURA

SIMPLES DE PEQUENAS

LESOES / FERIMENTOS DE

PELE/ANEXOS E MUCOSA 

CONSISTE NA RETIRADA CIRÚRGICA ONDE SE FAZ UMA INCISÃO (CORTE) AO

REDOR OU EM QUALQUER OUTRA FORMA PARA RETIRADA DA LESÃO E APÓS

PARADO O SANGRAMENTO POR TÉCNICAS CIRÚRGICAS, PODE SER REALIZADA

OU NÃO A
SUTURA NA PELE, ANEXOS OU MUCOSA. O PROCEDIMENTO, TAMBÉM

CONTEMPLA A REALIZAÇÃO DE SUTURAS SIMPLES EM FERIMENTOS DE PELE

ANEXOS OU MUCOSA.

04.14.02.012-0 

EXODONTIA DE DENTE

DECÍDUO

REMOCAO CIRURGICA DE DENTES DECIDUOS ERUPCIONADOS

COMPLETAMENTE NA CAVIDADE ORAL OU RESTOS RADICULARES COM SUTURA
QUANDO INDICADO. 

04.14.02.013-8 EXODONTIA DE DENTE

PERMANENTE

REMOCAO CIRURGICA DE DENTES PERMANENTES ERUPCIONADOS
COMPLETAMENTE NA CAVIDADE ORAL OU RESTOS RADICULARES, COM SUTURA

QUANDO NECESSARIO.

04.14.02.038-3 TRATAMENTO DE ALVEOLITE

CONSISTE NA IRRIGACAO E CURETAGEM COM APLICACAO DE CURATIVO

MEDICAMENTOSO EM AVEOLOS DENTARIOS COM CICATRIZACAO TARDIA. 

04.14.02.040-5 

ULOTOMIA / ULECTOMIA CONSISTE NA IRRIGACAO E CURETAGEM COM APLICACAO DE CURATIVO

MEDICAMENTOSO EM AVEOLOS DENTARIOS COM CICATRIZACAO TARDIA. 

Fonte: SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS
Site: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp

IV. DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS 

 Para a execução do objeto deste credenciamento, a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) 

dispor de no mínimo 01 (uma) unidade móvel, respeitadas obrigatoriamente as especificações 

e condições previstas neste Documento Descritivo. 

 A(s) unidade(s) móvel(is) deverá(ão) se apresentar como consultórios 
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odontológicos estruturados em veículo(s) adaptado(s) do tipo caminhão, carreta ou similar 

equivalente, em perfeito estado de conservação, segurança e limpeza, e com toda a 

documentação regularizada (IPVA, DPVAT e CRLV). 

A(s) unidade(s) móvel(is) deverá(ão) ser disponibilizada(s) com quilometragem livre, 

correndo por conta da(s) CONTRATADA(S) todas as despesas decorrentes da operação e 

manutenção, limpeza, consertos e reparos, abastecimento, multas de trânsito, taxas de 

reboque e diárias de depósito, entre outras. 

Para a realização dos atendimentos, a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) disponibilizar 

aos seus profissionais os materiais odontológicos de consumo, EPIs, medicamentos e 

materiais de assepsia e antissepsia em quantidades e qualidade suficientes, de acordo com 

os protocolos estabelecidos em normativas, protocolos clínicos e técnicos e legislação 

pertinentes à área, em especial àquelas que dizem respeito às normas sanitárias e demais 

portarias e diretrizes do Ministério da Saúde . 

A(s) unidade(s) móvel(is) deverá(ão) constituir-se de veículos devidamente adaptado(s) 

e acessível(is) para a realização dos procedimentos listados por este Documento Descritivo, 

considerando ainda as exigências da sanitárias e legais pertinentes à área. 

A(s) unidade(s) móvel(is) será(ão) compostas minimamente, por 05 (cinco) consultórios 

odontológicos equipados por: 

a) cadeira odontológica completa; 

b) kit de peça de mão contendo caneta de alta e baixa rotação; 

c) compressor odontológico; 

d) aparelho amalgamador; 

e) aparelho fotopolimerizador; 

f) autoclave; 
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g) Instrumentais e materiais permanentes odontológicos (alavancas inox adulto e 

infantil; alavancas Seldim adulto; alveolótomos; aplicador para cimento de hidróxido de cálcio; 

arcos de Yang e Ostby; bandeja de aço; brunidor; cabo para bisturi; cabo para espelho; caixas 

metálicas inoxidáveis com tampa; calcador de Paiva; calcador Ward de vários números; 

colgadura; compasso Willis; condensadores Hollemback 3s; curetas periodontais; esculpidor 

Lecron; espátulas de Nº. 01, 31 e 36; espátula de cera Nº. 7; espátula de cimento Nº. 24; 

espelho de mão e de parede; espelho bucal; extirpa-nervos; fórceps infantis e adultos de 

vários números; gral de borracha; grampos para isolamento absoluto; lamparina a álcool; 

limas ósseas; limpador de brocas; macro-escova; macro-modelo; óculos de proteção; pedra 

de afiar curetas periodontais; perfurador de lençol de borracha; pinça porta grampo; pinça 

anatômica serrilhada de 14 cm; pinça Muller; pinça clínica; pinças Halstead tipo mosquito 

curvas e retas; placa de vidro; pote Dappen; porta-agulha; porta- amálgama; porta-matriz; 

punch de 4,5 ou 6 mm; régua de Fox; removedor de brocas; seringa luer-lock para irrigação; 

seringa carpule; sindesmótomo; sonda exploradora; sonda milimetrada; sugador cirúrgico; 

tesoura Metzembaum de 14 cm reta; tesouras cirúrgicas retas e curvas, íris e standart). 

h) ar condicionado; 

i) iluminação e ventilação adequadas; 

j) frigobar; 

k) bombas automáticas; 

l) escovódromo portátil com pias; 

m) toldo retrátil (para proteção contra o sol e chuvas no entorno da unidade móvel); 

n) caixa d'água; 

o) grupo gerador. 

p) elevador(es) para acessibilidade de pacientes portadores de necessidades 

especiais;

q) 2 (dois) computadores ou notebooks com configuração mínima que atenda às 

necessidades de sistema informatizado de gestão em saúde; 

r) impressora a laser para impressão de receitas ou fichas de atendimento e/ou que se 

fizer necessário; 

s) qualquer outro equipamento e/ou material permanente e/ou de consumo que se 

configure como essencial para a realização dos procedimentos descritos neste Documento 
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Descritivo e para a execução contratual conforme especificada no Edital e seus anexos. 

V. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A execução dos serviços ocorrerá, minimamente em quatro dias da semana, de segunda 

a domingo, estimando-se o atendimento de no mínimo 70 pessoas por dia, considerando o 

atendimento simultâneo de no mínimo de 5 cadeiras odontológicas. Estes poderão acontecer 

em períodos compreendidos no horário das 08:00h às 21:00h, devendo ser iniciados em até 

15 dias úteis após a assinatura do contrato pelas autoridades competentes da Prefeitura 

Municipal de MALHADA DE PEDRAS, doravante denominada 

CONTRATANTE/CONVENENTE, e o(s) representante(s) da empresa(s) credenciadas 

convocadas, doravante denominada(s) CONTRATADA(S)/ CONVENIADA(S). 

 Os horários e o número de atendimentos diários deverão ser pactuados 

mediante a necessidade apresentada pela CONTRATANTE/CONVENENTE, por intermédio 

da Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, considerando 

que que cada cadeira odontológica deverá apresentar uma produção mínima de 14 (quatorze 

pacientes/dia), devendo realizar atendimentos nas seguintes áreas, sendo proibida a 

utilização dos pacientes para fins de experimentação pela equipe multiprofissional contratada 

ou a permissão de tal para terceiros: 

a) Procedimentos Preventivos; 

b) Cirurgia;

c) Dentística; 

d) Periodontia Clínica e Cirúrgica; 

e) Endodontia. 

 Os atendimentos serão iniciados na(s) unidade(s) móvel(is)pontualmente no 

horário pactuado, priorizando eventuais casos graves detectados pela equipe técnica da 

Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde e encaminhados 

para atendimento. Por atendimento entende-se a realização de consultas, dos procedimentos 

e dos exames previstos neste Documento Descritivo, além da prescrição adequada de 

medicação quando se fizer necessária, observando a cesta de medicamentos disponíveis no 

Ano 11 - 20/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1385 - PÁGINA 139

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

________________________________________________________________________________________________ 
Credenciamento nº 004-06/2022 - Pag. 42 

sistema municipal de saúde de MALHADA DE PEDRAS. 

 Para cada pessoa atendida deverá ser elaborado um prontuário médico (Ficha 

de Atendimento), em duas vias, e/ou em arquivo digital, que deverá ser posteriormente 

entregue, para a Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, 

uma via carimbada com o nome completo e registro no CROSP e assinada pelo profissional 

que realizou o atendimento. 

 Nos casos em que for identificada a necessidade de intervenções de Média 

Complexidade (contidas ou não no elenco, onde não haja possibilidade de realização no 

serviço móvel) e Alta Complexidade, ou de realização de exames complementares (não 

previstos no escopo deste Documento Descritivo), a equipe odontológica da(s) 

CONTRATADA(S) deverá(ão) promover os encaminhamentos dos usuários às Unidades de 

Referência da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, conforme 

territorialidade e orientações da Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal. 

 A(s) CONTRATADA(S) será(ão) responsável(is) por dimensionar, organizar e gerenciar 

todos os recursos humanos e materiais necessários para execução do objeto contratual, no 

que tange aos serviços e procedimentos odontológicos contratados. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) disponibilizar todos os profissionais de 

saúde em dimensionamento adequado e suficiente para a realização do(s) serviço(s) 

contratado(s) e garantindo o pleno atendimento da demanda encaminhada pela 

CONTRATANTE, disponibilizando-os em mais de uma unidade móvel, se necessário, visando 

o fiel cumprimento dos serviços mencionados de acordo com as normas técnicas, legais e 

infralegais que regem e disciplinam a matéria relacionada. 

 A(s) CONTRATADA(S) responderá(ão) única, exclusiva e diretamente por todo 

e qualquer ato praticado por seus empregados, ex-empregados ou prepostos, inclusive 

médicos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos 

materiais ou morais, inclusive reclamações e eventuais condutas de não conformidade 

técnica dos membros de sua equipe, eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus e de toda 

e qualquer responsabilidade relacionada à matéria. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) se responsabilizar por toda e qualquer 

perda, despesa, custo, dano ou prejuízo que a CONTRATANTE venha a sofrer em 

decorrência da atuação dos profissionais da(s) CONTRATADA(S) alocados para a prestação 
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dos serviços objeto da presente contratação, incluindo qualquer ação judicial, seja civil, 

criminal, previdenciária, trabalhista, tributária ou sob qualquer outro fundamento, 

independente de argumentação de responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes, 

ou qualquer cobrança de autoridades governamentais relacionadas a encargos trabalhistas, 

fiscais, previdenciários, ou outros impostos ou taxas referentes a prestação dos serviços; e 

obrigar-se a, integral e prontamente, indenizar a CONTRATANTE por tais perdas, despesas, 

custos, danos ou prejuízos, incluindo honorários advocatícios. 

 É de responsabilidade exclusiva e integral da(s) CONTRATADA(S) os encargos 

trabalhistas previdenciários, sociais, fiscais resultantes do vínculo empregatício dos 

profissionais necessários para a execução do objeto contratual, cujo ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidas à CONTRATANTE, e ainda a prestação de 

serviços ora contratados não implicará de forma alguma em vínculo empregatício, nem 

exclusividade de colaboração entre a CONTRATANTE e a(s) CONTRATADA(S). 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde 

de MALHADA DE PEDRAS, a cada 2 (dois) meses, a relação atualizada dos profissionais 

diretamente ligados à execução do objeto contratual (cirurgiões dentistas, profissionais de 

enfermagem e qualquer outro técnico). 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) estar aptas a realizarem consultas, exames 

e procedimentos em clientela de todas as faixas etárias a partir de 28 dias de vida. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) prestar os serviços em adequadas condições 

técnicas, observando, inclusive, a prioridade de atendimento aos casos de urgência e/ou 

emergência ambulatorial, bem como o atendimento preferencial às pessoas portadoras de 

deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactentes e 

pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) garantir, ininterruptamente durante a vigência 

contratual, a instalação, o fluxo, o funcionamento, a execução e a manutenção da(s) 

unidade(s) móvel(is) de atendimento, sempre de acordo com os padrões preconizados pelo 

Conselho Federal de Odontologia (CFO), princípios e diretrizes do SUS e demais 

normatizações do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) garantir a elaboração e a definição de fluxos 
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de trabalho, além do preenchimento de documentação legal, bem como a implementação de 

manuais de normas e rotinas, conforme ditames legais e éticos que envolvem as Diretrizes 

para desempenho das atividades na área do(s) serviço(s) contratados. 

 Todos os serviços prestados em decorrência da presente contratação deverão 

respeitar todas as normativas e legislações do SUS, bem como deverão ser previamente 

autorizados pela CONTRATANTE, sendo que a Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da 

Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS será responsável por verificar 

mensalmente os dados de todos os pacientes e a demanda de procedimentos executados 

pela(s) CONTRATADA(S) conforme descritos em instrumento convocatório e minuta 

contratual. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) providenciar o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) de sua(s) unidade(s) de atendimento, responsabilizando-

se pela inclusão de dados, gerenciamento e manutenção do cadastro atualizado da(s) 

mesma(s). 

 Os profissionais que prestarem os serviços contratados deverão possuir carga 

horária compatível com as exigências de registro junto ao CNES, visando possibilitar o 

faturamento dos serviços prestados através do Sistema Único de Saúde, sendo que eventual 

incompatibilidade de carga horária registrada junto ao CNES por profissional(is) vinculado(s) 

à(s) CONTRATADA(S) obrigará(ão) a(s) empresa(s) a efetuar(em) o ressarcimento à 

CONTRATANTE de valores relativos a procedimentos glosados em virtude de registros 

incompatíveis no CNES. 

 Será permitida a subcontratação parcial dos serviços, em até 25% (vinte e cinco 

por cento), mediante a prévia aprovação da CONTRATANTE, com posterior apresentação de 

cópia autenticada do contrato e os documentos referentes à empresa e aos serviços 

subcontratados, devendo a subcontratada, se autorizada a trabalhar, submeter-se aos termos 

do presente Documento Descritivo ficando, entretanto, a(s) detentora(s) do(s) contrato(s) 

como única(s) e exclusiva(s) responsável(is) pela execução dos serviços e de todos os 

encargos trabalhistas e tributários. 

 Em momento imediatamente posterior à assinatura do contrato, a(s) CONTRATADA(S) 

deverá(ão) encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS uma 

planilha contendo a previsão de horários disponíveis e dimensionamento da capacidade de 
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atendimento para atendimentos diários dos usuários para a Coordenadoria de Apoio à Saúde 

Bucal da Secretaria de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, para programação e pactuação da 

forma de encaminhamento da demanda de acordo com decisão técnica deste setor. 

 A capacidade operacional da(s) CONTRATADA(S) não deverá ser inferior a 70 

atendimentos por dia e não poderá superar, sem prévia autorização da CONTRATANTE, o 

limite de 120 atendimentos por dia, como forma de garantir a resolutividade do atendimento 

da demanda assistencial usual e reprimida. 

 Os retornos referentes ao item 01 deverão ocorrer sob responsabilidade da(s) 

CONTRATADA(S), sem ônus à CONTRATANTE, desde que ocorridos até o limite de 60 dias 

corridos da consulta inicial. 

 Os agendamentos e a comunicação dos pacientes encaminhados pela Secretaria 

Municipal de Saúde a serem atendidos em decorrência da presente contratação ocorrerão 

sob responsabilidade da(s) CONTRATADA(S). 

 A(s) CONTRATADA(S) comprometer-se-á(ão), através de ofícios a serem 

encaminhados à Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de 

MALHADA DE PEDRAS, em comunicar quaisquer alterações ou instruções que possam 

influenciar direta ou indiretamente tanto nos atendimentos previstos e já agendados, quanto 

nos atendimentos a serem agendados futuramente, desde que não contrarie as normas 

avençadas no contrato. 

 A(s) CONTRATADA(S), em hipótese alguma, salvo em caso de rescisão 

contratual, poderá(ão) suspender os atendimentos aos pacientes/usuários, sem o prévio aviso 

de no mínimo 30 (trinta) dias. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) prestar os serviços em unidades móveis localizadas em 

comunidades periféricas de zona urbana comercial do Município de MALHADA DE PEDRAS, 

informando por meio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde o(s) endereço(s) e ponto(s) de 

referência dos locais de atendimento, devendo o(s) mesmo(s) ser de fácil acesso a população 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica que se busca atender e, na medida do 

possível, também ao transporte coletivo, consideradas as dificuldades geográficas e 
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estruturais locais. 

 Qualquer alteração referente aos locais acordados para abrigar a prestação dos 

serviços descritos no presente Documento Descritivo deverá ser previamente informada por 

escrito à Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS e submetida à aprovação 

da Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal desta pasta, como fator condicionante à 

continuidade da execução contratual, sendo que, a discordância tecnicamente motivada deste 

setor em relação a esta questão poderá ensejar em ruptura contratual sem ônus à 

CONTRATANTE. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) dispor de todos os equipamentos, instrumentais, 

recursos humanos e tecnológicos necessários para a perfeita execução do objeto contratual 

sem nenhum custo adicional à CONTRATANTE em relação aos valores 

contratados/conveniados. 

A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) informar por escrito à equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Saúde em situações de eventual interrupção da execução contratual devido a 

imprevistos que impeçam os atendimentos e envolvam o mau funcionamento, a avaria ou a 

quebra dos equipamentos utilizados para a execução do objeto contratual, providenciando a 

resolução do problema técnico informado por meio da reposição ou conserto dos mesmos, 

sem ônus à CONTRATANTE, em um prazo máximo de 05 dias úteis. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) fornecer todos os insumos, medicamentos e 

demais materiais odontológicos e médico-hospitalares necessários e utilizados para a 

realização de consultas e procedimentos odontológicos realizados conforme instrumento 

contratual. 

 É expressamente vedada à(s) CONTRATADA(S) efetuar(em) cobrança(s) de 

qualquer importância aos pacientes em atendimentos decorrentes da presente contratação. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) comportar em suas dependências consultório e/ou 

clinica devidamente equipado e com licença de funcionamento emitida pela Vigilância 

Sanitária Municipal ou Estadual em plena vigência para a perfeita execução do objeto 
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contratado, considerando também a imperiosa necessidade de atendimento de legislação e 

normas sanitárias correlatas vigentes, bem como de suas alterações posteriores. 

A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) possuir em seu quadro permanente de recursos 

humanos, profissional Cirurgião Dentista que assuma a Responsabilidade Técnica da 

execução do objeto da presente contratação, de forma exclusiva, sendo que o mesmo deverá 

estar devidamente reconhecido pelo conselho profissional competente. 

O Responsável Técnico será responsável pelo funcionamento do(s) estabelecimento(s) 

de saúde, responsabilizando-se pela organização, supervisão, fiscalização e coordenação de 

todos os serviços técnicos da(s) CONTRATADA(S) referentes a execução do objeto da 

presente contratação, observando as normativas e resoluções do Conselho Federal de 

Odontologia (CFO) e Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), emitindo 

pareceres técnicos relacionados aos procedimentos executados quando solicitado e 

respondendo pessoalmente pelos procedimentos técnicos executados e eventuais infrações 

éticas decorrentes de ações diretamente relacionadas à execução contratual. 

A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) respeitar os princípios da ética e integralidade do 

cuidado durante a prestação do(s) serviço(s) contratado(s). Deste modo, o sigilo profissional 

e a confidencialidade dos dados dos pacientes atendidos, bem como a garantia do cuidado 

integral como meio para promoção, manutenção ou restauração da saúde deverão ser 

princípios norteadores dos serviços executados, que deverão buscar sempre a satisfação e o 

bem-estar dos pacientes atendidos. 

A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) respeitar a legislação vigente no âmbito federal, 

estadual e municipal, bem como as normas de segurança da Administração Pública, inclusive 

as normas ambientais vigentes, instituindo programa(s) de gerenciamento de resíduos se 

necessário. 

 Como forma de aferir e controlar os serviço(s) prestado(s), a(s) CONTRATADA(S) 

deverá(ão) encaminhar em até 72 horas (setenta e duas horas) da realização das consultas e 
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exames contratados, relatório pormenorizado dos serviços prestados em cada paciente 

encaminhado, observando que se faça constar o nome e o registro profissional de quem os 

executou, em ofício direcionado à Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Rede 

Especializada da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, acompanhado 

de formulários próprios (como impressos timbrados, receituários e outros) onde constem 

cópias das fichas de atendimento e os resultados de todas as consultas, procedimentos e 

exames complementares realizados, assinados e carimbados pelos executantes. 

 Caso seja solicitado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de 

MALHADA DE PEDRAS, o prazo para análise, elaboração e disponibilização de relatórios e 

eventuais laudos de exames complementares poderá ser de 24 (vinte e quatro) horas a 

contar de sua realização. 

 A(s) CONTRATADA(S) se responsabilizará(ão) pela entrega de laudos e 

eventuais resultados dos exames complementares aos próprios pacientes, identificando-os 

com o procedimento realizado, nome do paciente, unidade de procedência, matrícula do 

paciente na unidade de procedência e médico solicitante, ficando o formato de fornecimento 

dos laudos e de eventuais imagens relevantes aos casos atendidos a critério da(s) 

CONTRATADA(S), exceto se houver desacordo da CONTRATANTE. 

 Caberá à(s) CONTRATADA(S) a manutenção de arquivos e back up das 

imagens e laudos de todas as consultas e dos exames realizados durante o período de 

vigência do contrato, entregando à CONTRATANTE todos os arquivos em texto, bem como 

as imagens e informações armazenadas em seus arquivos em extensão de arquivo não 

exclusivo de software próprio. 

 A(s) CONTRATADA(S) se responsabilizará(ão) por eventuais repetições de 

consultas e exames quando, por questões técnicas, pertinentes ou não ao(s) equipamento(s), 

esta(s) se fizer(em) necessária(s) para a elaboração de laudo(s) satisfatório(s), sem qualquer 

custo adicional para a CONTRATANTE e/ou paciente. 
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 Será de responsabilidade exclusiva da(s) CONTRATADA(S) o correto preenchimento de 

documentação relativa aos procedimentos realizados utilizados para prestação de contas, 

tais como prontuários, laudos, requisições, impressos utilizados no SUS, e outros 

documentos que se fizerem necessários para comprovação de produção ou complementação 

de informações referentes às consultas e procedimentos realizados, evitando a ocorrência de 

glosas ou erros dos profissionais de saúde em eventuais faturamentos dos serviços pelo SUS. 

 Na ocorrência das situações descritas caberá à(s) CONTRATADA(S) 

auxiliar(em) a CONTRATANTE na elaboração de petições ou recursos quando necessário, 

sendo que, em caso de ausência de preenchimento ou preenchimento incorreto de 

documentação relativa a procedimentos que implique em prejuízo direto ou indireto à 

CONTRATANTE, caberá à(s) CONTRATADA(S) ressarcir(em) o valor dos danos. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) preencher integralmente e corretamente 

fichas, formulários, relatórios e/ou documentação de cada atendimento e procedimento 

realizado, que fazem parte obrigatória da documentação objeto da prestação do serviço, com 

letra legível, nome completo do cirurgião dentista responsável, número de CRO e assinatura, 

seguindo as determinações legais quanto ao preenchimento, de modo a permitir o 

faturamento total dos serviços prestados junto ao Sistema Único de Saúde. A empresa 

deverá providenciar de imediato, caso necessário, os ajustes aos documentos que 

apresentarem glosas para fins de faturamento. 

A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão), se necessário, preencher e finalizar ficha de 

acesso ao CROSS, cumprindo todos os requisitos de acesso nos termos da regulação 

específica, possibilitando o aceite pela regulação do SUS e possibilitando o recebimento pela 

CONTRATANTE do faturamento integral dos serviços prestados através do Sistema Único de 

Saúde. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) responder formalmente a todas as reclamações 

oriundas da Ouvidoria de pacientes, auditoria, serviço de atendimento ao usuário ou 

equivalente, relativas ao objeto da presente contratação, cientificando a Coordenadoria de 
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Apoio à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS de todos 

os esclarecimentos prestados. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes 

sobre o objeto deste Documento Descritivo, devendo efetuar os respectivos pagamentos na 

forma e nos prazos previstos em lei. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) prestar todo esclarecimento ou informação solicitada 

pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, 

aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) enviar à CONTRATANTE, sempre que emitir(em) 

Notas Fiscais, os documentos comprobatórios da manutenção das condições habilitatórias 

descritas em instrumento convocatório e ainda a cópia da comprovação de recolhimento das 

obrigações e encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e demais legais que envolverem 

os empregados e/ou prepostos designados à prestação dos serviços da presente 

contratação, sob pena de retenção de pagamento até a devida comprovação das condições 

iniciais para licitar e dos recolhimentos efetuados. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) cumprir toda a normatização e regulação Municipal, 

Estadual e Federal pertinente à prestação de serviços públicos de saúde, incluindo as 

eventuais alterações posteriores destas normatizações. 

VI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se obrigará a: 

 Tomar conhecimento do conteúdo do instrumento contratual, inclusive de eventuais 

alterações, para o correto cumprimento de suas disposições, indicando gestor e fiscal para 

acompanhamento da execução contratual, disponibilizando os respectivos telefones de 

contato à(s) CONTRATADA(S). 
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 O Gestor contratual terá a função de: 

a) efetuar toda a comunicação formal com a(s) CONTRATADA(S); 

b) solicitar as informações junto ao fiscal do contrato, para posterior conferência com 

o relatório encaminhado pela(s) CONTRATADA(S); 

c) atestar a regularidade e a qualidade dos serviços prestados por meio do ateste 

da(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) pela(s) CONTRATADA(S); 

d) solicitar a emissão de Notas de Empenho e Ordens de Serviço referentes à 

execução do objeto contratual; 

e) controlar a execução do contrato e o saldo contratual; 

f) encaminhar as notas fiscais emitidas pela(s) CONTRATADA(S) para providências 

quanto ao ateste dos serviços recebidos pelo fiscal do contrato e demais providências 

necessárias para o pagamento; 

g) verificar, regularmente, a existência de reclamações de usuários, de profissionais 

de saúde e também do fiscal do contrato acerca dos serviços prestados pela(s) 

CONTRATADA(S); 

h) providenciar criteriosamente a analises das sínteses de produção, a ser 

consolidada mensalmente pela área técnica responsável; 

i) receber, conferir os relatórios e notas fiscais emitidas pela(s) CONTRATADA(S); 

j) solicitar a substituição imediata de qualquer documento que não atenda as 

exigências e critérios do contrato. 

 O Fiscal do contrato estará subordinando ao gestor contratual e terá a função de: 

a) proceder a competente e regular fiscalização dos serviços contratados; 

b) comprovar o fiel e adequado cumprimento da execução contratual; 

c) atestar as notas fiscais emitidas pela(s) CONTRATADA(S) quando da adequada 

prestação dos serviços contratados; 

d) não permitir que a(s) CONTRATADA(S) execute(m) tarefas em desacordo com 

aquelas estabelecidas no contrato; 

e) fiscalizar as instalações da(s) CONTRATADA(S), equipamentos, espaço físico e 

qualidade no atendimento prestado pelo quadro de pessoal da(s) CONTRATADA(S), 

verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da 
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assinatura do contrato; 

f) organizar e regular o fluxo do agendamento e autorização de atendimento dos 

usuários do SUS conforme diretrizes da Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria 

Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS; 

g) exigir que, se comprovada a necessidade, o imediato afastamento de qualquer 

funcionário ou preposto da(s) CONTRATADA(S) que deixe de merecer confiança, embarace 

a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com 

o exercício das funções que lhes foram atribuídas. 

h) apresentar, quando do ateste das notas fiscais emitidas pela(s) CONTRATADA(S), 

relatórios padronizados e assinados que demonstrem a apuração das quantidades dos 

serviços efetivamente prestados e apontem eventuais ocorrências, reclamações, 

irregularidades, faltas de funcionários, faltas de materiais e equipamentos e qualquer outro 

evento que possa denotar descumprimento das exigências que constam deste Documento 

Descritivo ou situação que possa comprometer a qualidade dos serviços prestados. 

 Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela(s) 

CONTRATADA(S) e emitindo as solicitações de serviços em conjunto com o encaminhamento 

de pacientes a serem atendidos, especificando os itens e quantidades a serem executados 

conforme a especificação dos serviços contratados prevista neste Documento Descritivo. 

 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a(s) CONTRATADA(S), 

efetuando os pagamentos na forma estabelecida no instrumento contratual, desde que não 

haja impedimento legal para o fato, dentro dos prazos estabelecidos em instrumento 

convocatório ou minuta contratual, devendo verificar a regularidade do recolhimento dos 

encargos trabalhistas, sociais e regularidade fiscal, antes de efetuar o(s) pagamento(s). 

 Prestar à(s) CONTRATADA(S), todos os esclarecimentos necessários à execução do 

contrato e proporcionar todas as facilidades que estiverem ao seu alcance e que sejam 

necessárias à boa execução dos serviços. 

 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos 

e qualitativos, em conformidade com o art. 67 da Lei 8.666/1.993, por meio de fiscal 

especialmente designado para tal, comunicando à(s) CONTRATADA(S) toda e qualquer 

ocorrência relacionada à execução do objeto contratual. 

 Atestar, através de servidor responsável pela fiscalização dos serviços prestados, a(s) 
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Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela(s) CONTRATADA(S), que devem estar acompanhadas de 

relatório referente à execução do objeto contratual e dos serviços cobrados na(s) referida(s) 

nota(s) fiscal(is). 

 Notificar, formal e tempestivamente à(s) CONTRATADA(S) acerca de qualquer 

irregularidade e/ou descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas neste 

Documento Descritivo e no instrumento contratual, determinando os prazos e as medidas 

necessárias à sua imediata regularização. 

 Notificar a(s) CONTRATADA(S) por escrito e com antecedência, sobre eventuais sanções 

administrativas previstas no instrumento contratual a serem aplicadas por atrasos, inexecução 

parcial ou total dos serviços, tais como multas e quaisquer outras penalizações ou débitos de 

sua responsabilidade. 

 Aplicar, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa, as penalidades decorrentes 

do descumprimento do pactuado no instrumento contratual ou do descumprimento das 

obrigações acordadas em contrato, informando as ocorrências ao Fundo Municipal de Saúde, 

à Secretaria Municipal de Finanças e à Procuradoria Municipal. 

 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) 

CONTRATADA(S). 

 Fornecer à(s) CONTRATADA(S), em até três dias úteis da data de assinatura do contrato, 

a primeira requisição da prestação dos serviços, acompanhada do cronograma futuro para 

encaminhamentos de pacientes e solicitação de serviços. 

 Zelar pela execução integral do contrato, conforme especificações e determinações do 

contrato, do edital e seus anexos, especialmente deste Documento Descritivo. 

 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela(s) CONTRATADA(S), de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 Realizar, por meio de profissionais lotados na Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da 

Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, pesquisa de satisfação de 

atendimento por amostragem aleatória em no mínimo 5% (cinco por cento) do total de 

pacientes atendidos por mês. 
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 A fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Saúde não eximirá ou reduzirá, em 

nenhuma hipótese, a responsabilidade das CONTRATADA(S) em eventual falta que venha a 

cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização contratual. 

VII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Executar os serviços conforme especificações do Documento Descritivo e do instrumento 

contratual, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas para atender às especificações 

constantes deste Documento Descritivo. 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) se comprometer com o término do 

tratamento proposto a cada paciente dentro do tempo determinado para sua estada no 

município. Em situações excepcionais onde não possa ser concluído um ou mais 

procedimentos previstos para um determinado usuário, a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) 

disponibilizar ao paciente unidades de referência para agendamento futuro, devendo tais 

casos ser informados à Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de 

Saúde de MALHADA DE PEDRAS, através de ficha de referência e contra referência; 

 A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) se comprometer a deixar vagas dentro do 

seu planejamento de atendimento diário para eventuais atendimentos de urgências 

odontológicas que vierem a ocorrer. 

 Reparar, corrigir, remover ou substituir da empresa prestadora, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo no prazo máximo de 48 horas, após o recebimento de notificação 

emitida pelo gestor ou pelo fiscal contratual, qualquer tipo de ato impróprio ao objeto deste 

contrato ou os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados, devendo a contratada responder 

formalmente no mesmo prazo, sobre as medidas tomadas, sendo que a não observância 

poderá acarretar a contratada a suspensão temporária dos serviços, e a reincidência poderá 

incidir na rescisão contratual. 

 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
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pessoas ou bens de terceiros. 

 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade caso se comprove esta situação, ficando a 

CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à(s) CONTRATADA(S) o 

valor correspondente aos danos sofridos. 

 A fiscalização da execução contratual realizada por servidor indicado pela 

Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS não eximirá ou reduzirá, em 

nenhuma hipótese, a responsabilidade da(s) CONTRATADA(S) em eventual(is) falta(s) que 

venha(m) a cometer, mesmo que não indicada(s) pelo Fiscal ou pelo Gestor contratual da 

Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS. 

 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança em órgão pertencente à 

CONTRATANTE, em atendimento aos princípios da impessoalidade e moralidade da 

Administração Pública expressos no art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

CONTRATANTE; 

 Notificar ao Fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, com prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, quaisquer irregularidades, qualquer ocorrência anormal ou acidente 

que venham a ocorrer em função da execução dos serviços ou que se verifique no local da 

prestação dos serviços contratados, incluindo qualquer motivo para impedimento de 

realização destes. 

 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
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executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

 Não transferir a outrem o todo ou parte do objeto do CONTRATO sem a prévia anuência 

da CONTRATANTE, respeitando-se também o disposto no edital e na minuta contratual. 

 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações 

constantes neste Documento Descritivo e no Edital e seus anexos. 

 Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal de 

microempresas e/ou empresas de pequeno porte que eventualmente venham a ser 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da subcontratação 

prevista no art. 48, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta dias), na 

hipótese de extinção de eventual subcontratação realizada, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando a CONTRATANTE, sob 

pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da 

substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada. 

 Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo 

gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

 Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato. 

 Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pela CONTRATANTE ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, a realização de inspeções e 

diligências ao local de execução dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do objeto contratual, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da 

execução dos serviços contratados. 

 Responsabilizar-se pela guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los de 

forma eficaz e eficiente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Documento Descritivo, no prazo determinado pela CONTRATANTE em instrumento 
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convocatório e/ou na minuta contratual. 

 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente e 

correlata vigente e suas alterações posteriores, cumprindo as determinações dos Poderes 

Públicos e mantendo sempre as boas condições sanitárias do local da prestação dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da CONTRATANTE. 

 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as 

regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pela Lei nº13.146, de 2015. 

 Garantir a confidencialidade e sigilo profissional dos dados e informações de pacientes 

que tenham sido obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 Manter sempre a qualidade na prestação dos serviços e atendimento prestado aos 

usuários. 

 Responsabilizar-se por qualquer cobrança indevida feita ao usuário ou seus familiares, 

estando proibida a cobrança de qualquer quantia, a qualquer título, dos serviços prestados 

aos usuários do SUS. 

 Atender os pacientes encaminhados com dignidade, respeito, de forma universal, 

igualitário e em observância aos princípios da equidade e integralidade, sendo vedada 

qualquer tipo de diferença ou discriminação durante o atendimento dos pacientes 
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encaminhados. 

VIII. DOS VALORES E DA QUANTITADE ESTIMADA DE PROCEDIMENTOS 

 Os procedimentos que são objeto de futura contratação proveniente deste 

credenciamento apresentam valor zerado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - Tabela SIGTAP - SUS - Sistema Único de 

Saúde, o que motivou a área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE 

PEDRAS a optar pela  atribuição  dos  valores  de  remuneração  dos serviços a serem 

prestados com base no Valor Total de cada procedimento  apresentado  pela  Classificação 

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos – CBHPO, organizada pela 

Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos – CNCC, cujo site encontra-se no 

endereço  eletrônico http://www.cbhpo.com.br/, e cuja planilha referente aos valores de 

remuneração por procedimento pode ser encontrada no link

http://www.cbhpo.com.br/downloads/planilhaCBHPO.xlsx, por tratar-se de tabela oficial 

utilizada em todo o Brasil para remuneração de serviços odontológicos. 

 Há que se ressaltar, porém, que aos valores atribuídos na tabela oficial da 

CBHPO, aplicou-se um redutor de 50%, justificados por tratar-se de serviços a  serem  

prestados  em  grande  volume e para o setor público, com a finalidade de 

complementaraprestaçãodosserviços públicos de saúde colocados à disposição da 

população, especialmente aquela  em  situação  de  extrema vulnerabilidade socioeconômica, 

moradora de regiões periféricas e com difícil acesso aos serviços de saúde. 

 Os valores a serem cobrados em nota fiscal obedecerão ao disposto em 

instrumento contratual e, corresponderão ao valor total atribuído em referida tabela oficial na 

data da realização do procedimento pelo prestador de serviços. 

 Os serviços complementares a serem contratados visam, desta maneira, a 

complementarização dos serviços prestados pela rede pública municipal no campo da 

atenção primária à saúde, configurando-se como serviços assistenciais de baixa e eventual 
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média complexidade clínica no campo da prevenção, cirurgia, dentística; periodontia clínica e 

cirúrgica e endodontia, nas quantidades especificadas na tabela a seguir. 

 O quantitativo foi estimado de modo a permitir, de forma célere e ética, que a demanda 

reprimida em comunidades socioeconomicamente vulneráveis seja atendida pelos serviços 

complementares privados, ao passo que as equipes de Saúde Bucal que integram as equipes 

da Estratégia da Saúde da Família do município possam priorizar suas atividades essenciais, 

relacionadas aos programas constantes da Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da 

Saúde, sem desvirtuar (como vinha ocorrendo, por conta da necessidade de atender 

prontamente as urgências e emergências), as características de atenção pautada pela 

integralidade, universalidade, equidade, interdisciplinaridade, humanização, responsabilização 

e vínculo, com atuação focada no território-família-comunidade. 

CÓDIGO SIGTAP
Procedimentos Odontológicos de 
Atenção Básica

 Valor CBHPO  
Valor 
Atribuído

Quantidade 
Estimada 700 
Pacientes

 Total Parcial Estimado  

01.01.02.001-5
AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO 

TÓPICA DE FLUOR GEL
R$76,80 R$38,40 285 R$10.944,00

01.01.02.003-1
AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO 

DENTAL SUPERVISIONADA 
R$83,20 R$41,60 100 R$4.160,00

03.07.02.001-0
ACESSO A POLPA DENTARIA E 

MEDICAÇÃO (POR DENTE)
R$156,00 R$78,00 42 R$3.276,00

01.01.02.005-8 APLICAÇÃO DE CARIOSTATICO R$83,20 R$41,60 54 R$2.246,40 

01.01.02.006-6 APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) R$124,80 R$62,40 21 R$1.310,40

01.01.02.007-4
APLICAÇÃO TOPICA DE FLUOR 

(INDIVIDUAL POR SESSAO)
R$104,00 R$52,00 571 R$29.692,00

03.07.01.001-5 CAPEAMENTO PULPAR R$104,00 R$52,00 142 R$7.384,00

03.01.01.004-8 

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE 

NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) 

R$104,00 R$52,00 150 R$7.800,00

03.01.01.015-3
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA 

PROGRAMÁTICA
R$104,00 R$52,00 700 R$36.400,00

04.01.01.003-1 DRENAGEM DE ABSCESSO R$156,00 R$78,00 8,5 R$663,00

04.01.01.006-6
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE 

PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS 
R$124,80 R$62,40 142 R$8.860,80
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04.14.02.012-0 EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO R$104,00 R$52,00 57 R$2.964,00

04.14.02.013-8 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE R$156,00 R$78,00 200 R$15.600,00 

03.07.03.004-0 
PROFILAXIA / REMOÇ O DA PLACA 

BACTERIANA
R$104,00 R$52,00 800 R$41.600,00

03.07.02.007-0 PULPOTOMIA/PULPECTOMIA DENTARIA R$104,00 R$52,00 30 R$1.560,00

03.07.03.005-9

RASPAGEM ALISAMENTO E 

POLIMENTOSUPRAGENGIVAIS (POR 

SEXTANTE) *

R$135,20 R$22,54 1785 R$40.233,90 

03.07.03.002-4
RASPAGEM ALISAMENTO 

SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) ** 
R$104,00 R$17,34 1570 R$27.223,80

03.07.01.011-2
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 

ANTERIOR
R$62,40 R$31,20 57 R$1.778,40

03.07.01.008-2

RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 

POSTERIOR
R$62,40 R$31,20 52 R$1.622,40

03.07.01.003-1
RESTAURAÇÃO DE DENTE 

PERMANENTE ANTERIOR
R$156,00 R$78,00 286 R$22.308,00

03.07.01.013-9
RESTAURAÇÃO DE DENTE 

PERMANENTE POSTERIOR
R$156,00 R$78,00 286 R$22.308,00

01.01.02.009-0
SELAMENTO PROVISORIO DE 

CAVIDADE DENTARIA 
R$104,00 R$52,00 57 R$2.964,00

04.14.02.038-3 TRATAMENTO DE ALVEOLITE R$104,00 R$52,00 22 R$1.144,00

04.14.02.040-5 ULOTOMIA/ULECTOMIA R$83,20 R$41,60 6 R$249,60 

R$294.292,70 

Para apuração dos valores acima, foram atribuídos valores com base na Classificação 

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos – CBHPO, organizada pela 

Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos – CNCC, cuja site encontra-se no 

endereço eletrônico http://www.cbhpo.com.br/, porém, sobre os valores atribuídos acima, 

fora aplicado um redutor de 50% dos valores constantes naquela tabela, com a finalidade 

de complementar/suplementar a prestação dos serviços de saúde colocados à disposição 

da população, ficando os valores a serem cobrados correspondentes a 50% daquela 

tabela CBHPO, * **com exceção das Raspagens Supra e Sub gengivais, que além de 

reduzir a 50% da tabela, foi apurado o valor por sextante.

Os quantitativos de procedimentos foram apresentados por estimativa, sendo que 

a necessidade efetiva que determinará a quantidade de procedimentos será de acordo 
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com o tratamento bucal necessário a cada paciente, podendo esses quantitativos 

apresentados variar individualmente para mais ou para menos.

IX. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.0.Os recursos necessários ao custeio desta ação deverão onerar as seguintes fontes do 

orçamento:

PODER EXECUTIVO  

ÓRGÃO: 7000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DE PEDRAS  

SECRETARIA: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

UNIDADE: 070101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 

FONTE: 

02 - RECEITAS DA SAÚDE - 15% 

14 - TRANSF. DE RECURSOS – SUS 

X. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS 
FISCAIS 

 O pagamento dos serviços prestados será efetuado em até 60 (sessenta) dias da 

emissão e apresentação da Nota Fiscal pela(s) CONTRATADA(S), que deverá, 

obrigatoriamente, vir acompanhada de relatório contendo a qualificação completa (nome, 

endereço, RG e CPF) de todos os pacientes atendidos, bem como de todos os comprovantes 

(requisições) de autorização emitidos pela CONTRATANTE. 

 As Notas Fiscais (faturas) que apresentarem incorreções ou as que não vierem 

acompanhadas da documentação exigida no item 10.0 desta cláusula, serão devolvidas à 

CONTRATADA(S) e seu vencimento ocorrerá após a reapresentação da mesma com as 

devidas correções e/ou juntada de documentos comprobatórios da realização dos serviços. 

 A(s) CONTRATADA(S)deverá(ão) manter-se regularizada perante o Sistema de 
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Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do 

Trabalho, para que a CONTRATANTE possa efetuar os devidos pagamentos nos termos da 

legislação vigente. 

 Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação dos seguintes 

documentos pela CONTRATADA. 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal 

ou Distrital do domicílio ou sede da(s) CONTRATADA(S); 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

f) cópia vigente de qualquer outro documento que tenha sido exigido em instrumento 

convocatório ou neste Documento Descritivo, de modo a comprovar que a CONTRATADA 

mantém todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para seu credenciamento 

de acordo com o Artigo 55, inciso XIII da Lei 8.666/93. 
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ANEXO II
MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 004-06/2022 

Edital de Chamada Pública Nº 004-06/2022 – Processo Administrativo nº 139/2022 Ilmo. 
Sr. Presidente da  Comissão Permanente de Licitação 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: 
NOME FANTASIA: 

CNPJ:
INSCRIÇÃO 

ESTADUAL/MUNICIP
AL

ÁREA DE 
ATUAÇÃO

(Conforme CNAE): 
Nº CNAE: 

ENDEREÇO:
COMPLEMENTO: CEP: - MUNICÍPIO

:
TELEFONE (DDD): ( ) CELULAR: ( ) 

ENDEREÇO
ELETRÔNICO:

EPRESENTANTE 
LEGAL: 

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

PROCEDIMENTOS QUE SE DISPÕE A REALIZAR 

Código SIGTAP
Especificação do 
Procedimento 
Odontológico

Valor Atribuído
ntidade Anual Estimada otal Parcial Estimado 
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Na condição de proponente acima qualificada, vimos através do presente documento 

requerer o credenciamento para a prestação de serviços odontológicos em unidades móveis, 

conforme condições do regulamento publicado no Edital de Chamada Pública 004-06/2022 e 

seus anexos pela Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, declarando, 

sob as penas da lei, que: 

a) As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras; 

b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será 

informado; 

c) Conhece os termos do Edital de Chamada Pública 004-06/2022, bem como as 

informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com 

as quais concorda; 

d) Aceita e Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 

e) Não se encontra suspenso, nem declarada inidôneo para participar de licitações ou 

contratar com órgão ou entidades da Administração Pública; 

f) Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do 

credenciamento; 

g) Os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto 

social, com o registro no Conselho profissional competente, com a experiência e que a 

capacidade instalada e a infra-estrutura de suas instalações estão adequadas à prestação 

dos serviços conforme exigido; 

h) Realizará todas as atividades a que se propõe. Anexando ao presente requerimento 

toda a documentação exigida no edital de credenciamento, devidamente assinada e 

rubricada, pede deferimento, 

MALHADA DE PEDRAS,  de  de  . 

Ano 11 - 20/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1385 - PÁGINA 162

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com 

________________________________________________________________________________________________ 
Credenciamento nº 004-06/2022 - Pag. 65 

Assinatura do Representante Legal  

Nome Completo: 

Cargo:  

CARIMBO DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

RG: CPF: 
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ANEXO III 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004-06/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022 

MODELO DE FICHA CADASTRAL 
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ANEXO IV 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

O interessado abaixo identificado DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de 

atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumpre o disposto 

no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 e, que 

emprega, de forma direta ou indireta menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA INTERESSADA
Razão Social da Empresa:

CNPJ:

Endereço da sede:

Signatário(s):

RG:

CPF:

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de Aprendiz? SIM( 

) OU NÃO( )
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Localidade,  _de _  _ de _  .

_ CARIMBO DA EMPRESA

Assinatura do Representante Legal Nome Completo:

Cargo: 

RG:

CPF:
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ANEXO V 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004-06/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

139/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES 

A instituição/empresa, cuja razão social é 

............................................................................................

inscrita no CNPJ sob o nº..........................................................,

 localizada no Endereço.................................................................. Bairro 

................... Município .............................

Estado.............., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ....................... ,

portador(a) da Carteira de Identidade nº........................................ e do CPF 

nº...................................

DECLARA, sob as penas da Lei, que recebeu todas as informações necessárias para 

os fins de credenciamento constantes do referido Edital e seus anexos.

_  _, _  de  _de _  .

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo:

Cargo:

RG: 

CPF:

Ano 11 - 20/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1385 - PÁGINA 167

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com

Credenciamento nº 004-06/2022 - Pag. 70 

ANEXO VI 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E FATO IMPEDITIVO 

A instituição/empresa, cuja razão social é 

............................................................................................

inscrita no CNPJ sob o nº.........................................................., localizada no 

Endereço.................................................................. Bairro ................... Município 

.............................

Estado.............., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ....................... ,

portador(a) da Carteira de Identidade nº........................................ e do CPF 

nº...................................

DECLARA, sob as penas da Lei, com vistas ao credenciamento junto à Secretaria 

Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS para a prestação de serviços 

odontológicos em unidades móveis, conforme Edital de Chamada Pública nº 004-

06/2022, declara, que a referida empresa não está cumprindo penalidade de 

inidoneidade, suspensão ou impedimento de contratar com a Administração Pública.

_  _, _  de  _de _  .

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo:

Cargo:

RG: CPF:
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ANEXO VII 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE 

A instituição/empresa, cuja razão social é 

............................................................................................

inscrita no CNPJ sob o nº.........................................................., localizada no 

Endereço.................................................................. Bairro ................... Município 

.............................

Estado.............., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ....................... ,

portador(a) da Carteira de Identidade nº........................................ e do CPF 

nº...................................

DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui cadastro mobiliário junto à Prefeitura 

do Município de MALHADA DE PEDRAS e que nada deve à Fazenda do Município de 

MALHADA DE PEDRAS, relativamente aos tributos relacionados com o objeto deste 

credenciamento.

_  _, _  de  _de _  .

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo:

Cargo:

RG: CPF: 

CARIMBO DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA
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ANEXO VIII 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004-06/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
139/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRARIEDADE DO ARTIGO 9, INCISO III, 
DA LEI 8.666/1993 

A instituição/empresa, cuja razão social é 

............................................................................................

inscrita no CNPJ sob o nº.........................................................., localizada no 

Endereço.................................................................. Bairro ................... Município 

.............................

Estado.............., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ....................... ,

portador(a) da Carteira de Identidade nº........................................ e do CPF 

nº...................................

DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal qualquer 

servidor efetivo ou comissionado ou empregado vinculado à Administração Direta ou 

Indireta do Município de MALHADA DE PEDRAS, exercendo funções técnicas, 

gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias, nem contraria nenhuma das 

condicionalidades previstas no art. 9 da Lei 8.666/1993, em especial quanto ao inciso 

III.
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_  _, _  de  _de _  .

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo:

Cargo:

RG:

CPF:

CARIMBO DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA

Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO IX 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004-06/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
139/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO OCUPAÇÃO DE CARGO NO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que ................................ (colocar o 

nome), 

na condição de “DIRIGENTE” da empresa .................................................. não possui em 

seu

quadro de pessoal nenhum funcionário que exerça, concomitantemente, cargos e funções 

de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nem 

contraria nenhuma das condicionalidades previstas no artigo 28 da Lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990. 

OBS: Caso exista no quadro diretivo da entidade privada membro integrante da 

Administração Pública Estadual ou União, deverá listar as respectivas informações: nome, 

CPF, órgão ou entidade de lotação, cargo do mesmo. 

_  _, _  de  _de _  .
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Assinatura do Presidente da Instituição/Empresa

Nome Completo: Cargo: 

RG: CPF: 

CARIMBO DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa 
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ANEXO X 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004-06/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
139/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA CUMPRIMENTO DO 
OBJETO 

A instituição/empresa, cuja razão social é 

............................................................................................

inscrita no CNPJ sob o nº.........................................................., localizada no 

Endereço.......................   ..............................................................   Bairro ..... Município 

.............................   Estado   ........   por   intermédio   de   seu   representante   legal   

o(a)   Sr.(a)

................................................................................................., portador(a) da Carteira 

de Identidade

nº........................................ e do CPF nº ........................ com vistas ao credenciamento 

junto

à Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS para a prestação de 

serviços odontológicos em unidades móveis, conforme Edital de Chamada Pública nº 

004-06/2022, DECLARA, sob as penas da Lei, que possui capacidade técnica, física e 

operacional para cumprimento do objeto deste credenciamento, anexando para tanto a 

relação dos profissionais que realizarão os serviços contratados, sua documentação 

de identificação pessoal e comprovação de formação técnica profissional, inscrição e 
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regularidade nos respectivos conselhos profissionais e comprovação de vínculo dos 

mesmos.

_  _, _  de  _de _  .

Nome Completo: Cargo: 

RG: CPF: 

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

Obs.: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO XI 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004-06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO N°

O  Município  de  MALHADA DE PEDRAS,  doravante  denominado  CONTRATANTE;   e  

de  outro  lado  a      estabelecida  à  ,  n°        ,  nesta  

cidade,  inscrito  no  CNPJ   sob  N°   , neste ato 

representada pelo Sr    ,  portador  do  RG -  CPF  -   , 

residente nesta cidade de   à   , de ora em diante 

denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, que será regido pela 

Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, pelo edital de credenciamento n° 004-

06/2022 e pelas cláusulas e condições abaixo descritas.

CONSIDERANDO o teor do artigo 24 da Lei Federal nº 8080 de 19/11/1990, estabelece 

que quando os equipamentos de saúde disponíveis ainda são insuficientes para garantir a 

cobertura assistencial à população, ainda que de uma determinada área, o Sistema Único 

de Saúde (SUS) poderá ocorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada em 

consonância com o estabelecido no artigo 199 da Constituição Federal.

RESOLVEM celebrar o presente credenciamento consubstanciado no presente 

instrumento, cujas cláusulas seguem abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste contrato é a execução de serviços especializados de Saúde Bucal para a 

eventual e realização de atendimentos, exames e procedimentos odontológicos através de 
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unidades móveis de saúde para atendimento dos usuários dos serviços públicos de saúde 

da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, em caráter complementar 

ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o Edital de Credenciamento n° 004-06/2022, 

referente, independentemente de transição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As condições para a execução do objeto do presente contrato 

encontram-se descritas em consonância com a proposta apresentada pela CONTRATADA 

referente ao Edital de credenciamento n° 004-06/2022, referente ao Processo 

Administrativo n° 139/2022 que farão parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A eventual mudança de endereço do CONTRATADO deverá 

ser imediatamente comunicada à Secretaria Municipal de Saúde, que analisará a 

conveniência de manter os serviços ora credenciados, podendo, ainda, rever condições do 

presente termo e, até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A mudança do quadro societário/acionista, diretoria será 

comunicada à Secretaria Municipal de Saúde, acompanhadas dos documentos 

pertinentes ao registro perante o Conselho Regional de Odontologia, Mudanças no corpo 

clínico, que afetem a prestação de serviço do presente credenciamento, também devem 

ser comunicadas ao responsável pela Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas dos serviços realizados por força deste 

credenciamento correrão por conta  de  dotação  consignada  no  orçamento,  no 

montante estimado de R$____________________________, para o período de vigência 

(12 meses), alocados no Órgão 12 – Secretaria Municipal de Saúde, Dotação 

Orçamentária  . Nos exercícios futuros, as despesas correrão à conta das 
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dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos orçamentos da Secretaria de 

Saúde. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se obrigará a:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Tomar conhecimento do conteúdo do instrumento contratual, 

inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições, 

indicando gestor e fiscal para acompanhamento da execução contratual, disponibilizando 

os respectivos telefones de contato à(s) CONTRATADA(S).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Solicitar as informações junto ao fiscal do contrato, para 

posterior conferência com o relatório encaminhado pela CONTRATADA(S).

PARÁGRAFO TERCEIRO: Atestar a regularidade e a qualidade dos serviços prestados 

por meio de ateste da(s) nota(s) Fiscal(s) emitida pela(s) CONTRATADA(S).

PARÁGRAFO QUARTO: Solicitar a emissão de Notas de Empenho e Ordens de Serviço 

referentes à execução do objeto contratual.

PARÁGRAFO QUINTO: Controlar a execução do contrato e o saldo contratual.

PARÁGRAFO SEXTO: Encaminhar as notas fiscais emitidas pela(s) CONTRATADA(S) 

para a providencias quanto ao ateste dos serviços recebidos pelo fiscal do contrato e 

demais providências necessárias para o pagamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Verificar regularmente a existência de reclamações de usuários 

de profissionais de saúde e também do fiscal do contrato acerca dos serviços recebidos 

pelo fiscal do contrato e demais providencias necessárias para o pagamento.

Ano 11 - 20/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1385 - PÁGINA 178

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com

Credenciamento nº 004-06/2022 - Pag. 81 

PARÁGRAFO OITAVO: Providenciar criteriosamente a analises das sínteses de produção, 

a ser consolidada mensalmente pela área técnica responsável.

PARÁGRAFO NONO: Receber, conferir os relatórios e notas fiscais emitidas pela(s) 

CONTRATADA(S).

PARÁGRAFO DÉCIMO: Solicitar a substituição imediata de qualquer documento que não 

atenda as exigências e critérios do contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O Fiscal do contrato estará subordinando ao gestor 

contratual e terá a função de:

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Proceder a competente e regular fiscalização dos 

serviços contratados.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Comprovar o fiel e adequado cumprimento da 

execução contratual.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Atestar as notas fiscais emitidas pela(s) 

CONTRATADA(S) quando da adequada prestação dos serviços contratados. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Não permitir que a(s) CONTRATADA(S) execute(m) 

tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no contrato. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Fiscalizar as instalações da(s) CONTRATADA(S), 

equipamentos, espaço físico e qualidade no atendimento prestado pelo quadro de pessoal 

da(s) CONTRATADA(S), verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas 

comprovadas na ocasião da assinatura do contrato. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Organizar e regular o fluxo do agendamento e 

autorização de atendimento dos usuários do SUS conforme diretrizes da Coordenadoria 

de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Exigir que, se comprovada a necessidade, o imediato 

afastamento de qualquer funcionário ou preposto da(s) CONTRATADA(S) que deixe de 

merecer confiança, embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo 

inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhes foram atribuídas. 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Apresentar, quando do ateste das notas fiscais emitidas 

pela(s) CONTRATADA(S)/ CONVENIADAS, relatórios padronizados e assinados que 

demonstrem a apuração das quantidades dos serviços efetivamente prestados e apontem 

eventuais ocorrências, reclamações, irregularidades, faltas de funcionários, faltas de 

materiais e equipamentos e qualquer outro evento que possa denotar descumprimento das 

exigências que constam deste Documento Descritivo ou situação que possa comprometer 

a qualidade dos serviços prestados. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO: Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com 

a(s) CONTRATADA(S), efetuando os pagamentos na forma estabelecida no instrumento 

contratual, desde que não haja impedimento legal para o fato, dentro dos prazos 

estabelecidos em instrumento convocatório ou minuta contratual, devendo verificar a 

regularidade do recolhimento dos encargos trabalhistas, sociais e regularidade fiscal, 

antes de efetuar o(s) pagamento(s). 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Prestar à(s) CONTRATADA(S), todos os 

esclarecimentos necessários à execução do contrato e proporcionar todas as facilidades 

que estiverem ao seu alcance e que sejam necessárias à boa execução dos serviços. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: Promover o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos, em conformidade com o art. 67 da 

Lei 8.666/1.993, por meio de fiscal especialmente designado para tal, comunicando à(s) 
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CONTRATADA(S) toda e qualquer ocorrência relacionada à execução do objeto 

contratual. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO: Atestar, através de servidor responsável pela 

fiscalização dos serviços prestados, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela(s) 

CONTRATADA(S), que devem estar acompanhadas de relatório referente à execução do 

objeto contratual e dos serviços cobrados na(s) referida(s) nota(s) fiscal(is). 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO: Notificar, formal e tempestivamente à(s) 

CONTRATADA(S) acerca de qualquer irregularidade e/ou descumprimento de obrigações 

e responsabilidades previstas neste Documento Descritivo e no instrumento contratual, 

determinando os prazos e as medidas necessárias à sua imediata regularização. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO: Notificar a(s) CONTRATADA(S) por escrito e com 

antecedência, sobre eventuais sanções administrativas previstas no instrumento 

contratual a serem aplicadas por atrasos, inexecução parcial ou total dos serviços, tais 

como multas e quaisquer outras penalizações ou débitos de sua responsabilidade. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO: Aplicar, garantindo o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no instrumento 

contratual ou do descumprimento das obrigações acordadas em contrato, informando as 

ocorrências ao Fundo Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Finanças e à 

Procuradoria Municipal. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO: Zelar para que durante toda a vigência do contrato 

sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO: Prestar as informações e os esclarecimentos que 

venham a ser solicitados pela(s) CONTRATADA(S). 
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO: Fornecer à(s) CONTRATADA(S), em até três dias úteis 

da data de assinatura do contrato, a primeira requisição da prestação dos serviços, 

acompanhada do cronograma futuro para encaminhamentos de pacientes e solicitação de 

serviços. 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO: Zelar pela execução integral do contrato, conforme 

especificações e determinações do contrato, do edital e seus anexos, especialmente deste 

Documento Descritivo. 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO PRIMEIRO: Exigir o cumprimento de todas as obrigações 

assumidas pela(s) CONTRATADA(S) de acordo com as cláusulas contratuais e os termos 

de sua proposta. 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Realizar, por meio de profissionais lotados na 

Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA 

DE PEDRAS, pesquisa de satisfação de atendimento por amostragem aleatória em no 

mínimo 5% (cinco por cento) do total de pacientes atendidos por mês. 

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO TERCEIRO: A fiscalização por parte da Secretaria Municipal 

de Saúde não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, a responsabilidade das 

CONTRATADA(S) em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela 

fiscalização contratual. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obrigará á: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Responder pelos serviços que fornecer, na forma da lei. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Prestar serviços com diligência e perfeição, cumprindo 

rigorosamente as normas pertinentes. 

Ano 11 - 20/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1385 - PÁGINA 182

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com

Credenciamento nº 004-06/2022 - Pag. 85 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Executar os serviços conforme especificações do Documento 

Descritivo e do instrumento contratual, com a alocação dos empregados necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

para atender às especificações constantes deste documento.

PARÁGRAFO QUARTO: A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) se comprometer com o 

término do tratamento proposto a cada paciente dentro do tempo determinado para sua 

estada no município; Em situações excepcionais onde não possa ser concluído um ou 

mais procedimentos previstos para um determinado usuário, a(s) CONTRATADA(S) 

deverá(ão) disponibilizar ao paciente unidades de referência para agendamento futuro, 

devendo tais casos ser informados à Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal da 

Secretaria Municipal de Saúde de MALHADA DE PEDRAS, através de ficha de referência 

e contra referência.

PARÁGRAFO QUINTO: A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) se comprometer a deixar 

vagas dentro do seu planejamento de atendimento diário para eventuais atendimentos de 

urgências odontológicas que vierem a ocorrer.

PARÁGRAFO SEXTO: Reparar, corrigir, remover ou substituir da empresa prestadora, às 

suas expensas, no total ou em parte, no prazo no prazo máximo de 48 horas, após o 

recebimento de notificação emitida pelo gestor ou pelo fiscal contratual, qualquer tipo de 

ato impróprio ao objeto deste contrato ou os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, 

devendo a contratada responder formalmente no mesmo prazo, sobre as medidas 

tomadas, sendo que a não observância poderá acarretar a contratada a suspensão 

temporária dos serviços, e a reincidência poderá incidir na rescisão contratual.
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PARÁGRAFO SÉTIMO: Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer 

atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em 

risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

PARÁGRAFO OITAVO: Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da 

execução do objeto causados a CONTRATANTE e a terceiros, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade caso se comprove esta situação, 

ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à(s) 

CONTRATADA(S) o valor correspondente aos danos sofridos, cumprindo-lhe, quando 

envolvidos terceiros, promover em seu nome próprio e às suas expensas, as medidas 

judiciais e extrajudiciais necessárias.

PARÁGRAFO NONO: Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em 

vigor.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que 

seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 

em órgão pertencente à CONTRATANTE, em atendimento aos princípios da 

impessoalidade e moralidade da Administração Pública expressos no art. 37 da 

Constituição Federal de 1988.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Manter durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Arcar com os impostos, seguros, taxas, encargos 

sociais e demais contribuições e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais e 

comercias, como uniformes indenizações ou substituições, assistência médica e quaisquer 

outros quesitos em decorrência de sua concisão de empregador.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o 

contrato sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Permitir que o CONTRATANTE realize o 

acompanhamento e fiscalização dos serviços que estivem sendo executados sob sua 

responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as 

reclamações formuladas.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas 

diretas ou indiretas com pessoal utilizado na execução dos serviços, os quais não terão 

nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Providenciar o uso obrigatório e correto, pelos 

empregadores, dos equipamentos de proteção individual, de acordo com as normas dos 

serviços de segurança e higiene médica do trabalho.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Receber pelos serviços que realizar, na forma e prazo 

estabelecidos nas cláusulas terceira e oitava do presente ajuste.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela prestação de serviços, a CONTRATADA receberá 

remuneração conforme o disposto na planilha de preços da Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos (CBHPO), vigente na data da execução 

dos serviços, aplicando-se um redutor de 50% dos valores totais expressos na 

referida planilha, disponível no endereço 

http://www.cbhpo.com.br/downloads/planilhaCBHPO.xlsx.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA apresentará, mensalmente à Secretaria 

Municipal de Saúde, as faturas referentes aos serviços credenciados, pactuados conforme 

o Documento Descritivo, obedecendo, para tanto, o procedimento e os prazos 

Ano 11 - 20/06/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1385 - PÁGINA 185

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras
Estado da Bahia 
Fone: (77) 3449-2120 
E-mail: pmmalhadadepedras@gmail.com

Credenciamento nº 004-06/2022 - Pag. 88 

estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que revisará todas as faturas e 

documentos recebidos da CONTRATADA e todas as autorizações de serviço da 

Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal para autorizar o pagamento, observando as 

diretrizes e normas estabelecidas no edital e as respectivas competências e atribuições 

legais dos envolvidos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para fins de prova da data da apresentação das contas e 

observância dos prazos de pagamento será entregue à CONTRATADA recibo, assinado 

ou rubricado pelo servidor da Secretaria Municipal de Saúde, com a aposição do 

respectivo carimbo funcional; 

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese da Coordenadoria de Apoio à Saúde Bucal não 

proceder à entrega dos documentos de autorização para a realização dos serviços 

odontológicos do paciente, o prazo será contado a partir da data do recebimento, pela 

CONTRATADA dos citados documentos, do qual se dará recibo, assinado ou rubricado, 

com aposição do respectivo carimbo; 

PARÁGRAFO QUINTO: As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados, 

ou pela conferência técnica e administrativa, serão devolvidas ao credenciado/contratado 

para as correções cabíveis, devendo ser reapresentadas no prazo estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Saúde. O documento reapresentado será acompanhado do 

correspondente documento original, devidamente inutilizado por meio de carimbo, quando 

cabível; 

PARÁGRAFO SEXTO: As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo 

setor de Coordenadoria de Apoio à Gestão da Secretaria Municipal de Saúde. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Entende-se por contas rejeitadas por inconsistências formais 

aquelas onde o preposto da credenciada/contratada erra ao digitar os dados do paciente, 

ou quando o médico dentista não se encontra cadastrado no sistema, oportunidade em 
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que o Sistema as rejeita automaticamente, contudo após a correção será possível sua 

reapresentação; 

PARÁGRAFO OITAVO: Entende-se por contas rejeitadas por mérito aquelas que não 

atingirem as obrigações estabelecidas no Documento Descritivo e no Edital de 

Chamamento nº 004-06/2022; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PAGAMENTOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor total deste CREDENCIAMENTO é de R$(  ). No valor 

CREDENCIADO estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de 

obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais 

encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para entrega completa 

dos objetos discriminados nos anexos do Edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os preços poderão ser reajustados de acordo com o reajuste 

dos valores totais dos procedimentos expressos na tabela da Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos (CBHPO), mantendo-se o percentual de 

50% desconto sobre o valor oficial da tabela.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A(s) CONTRATADA(S)deverá(ão) manter-se regularizada 

perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho, para que a CONTRATANTE possa efetuar os 

devidos pagamentos nos termos da legislação vigente. 

Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação dos seguintes documentos pela 

CONTRATADA. 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e 
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Municipal ou Distrital do domicílio ou sede da(s) CONTRATADA(S); 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

f) Cópia vigente de qualquer outro documento que tenha sido exigido em 

instrumento convocatório ou neste Documento Descritivo, de modo a comprovar que a 

CONTRATADA mantém todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para 

seu credenciamento de acordo com o Artigo 55, inciso XIII da Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO: Nas notas fiscais emitidas deverá constar o número do Edital de 

Chamada Pública, do Processo Administrativo e deste contrato, obrigatoriamente. 

PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento dos serviços prestados será efetuado em até 20 

(vinte) dias da emissão e apresentação da Nota Fiscal pela(s) CONTRATADA(S), que 

deverá, obrigatoriamente, vir acompanhada de relatório contendo a qualificação completa 

(nome, endereço, RG e CPF) de todos os pacientes atendidos, bem como de todos os 

comprovantes (requisições) de autorização emitidos pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO: As Notas Fiscais (faturas) que apresentarem incorreções ou as 

que não vierem acompanhadas da documentação exigida no parágrafo terceiro desta 

cláusula, serão devolvidas à CONTRATADA(S) e seu vencimento ocorrerá após a 

reapresentação da mesma com as devidas correções e/ou juntada de documentos 

comprobatórios da realização dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO 

Este contrato é regulamentado pela seguinte legislação devidamente atualizada:

PARÁGRAFO ÚNICO: Artigo 37, inciso XXI e Artigo 199, §1º da Constituição Federal; Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 25 caput, institui normas para licitações e 
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contratos da Administração Pública e das outras providências; Portarias GM/MS nº 1.304 

e nº 2.567 e Portaria de Consolidação nº 01, publicadas pelo Ministério da Saúde em 05 

de maio de 2010, em 25 de novembro de 2016 e em 28 de setembro de 2017; Art. 4º, §2º e 

do Art. 18, inciso X da Lei 8.080 de 1990.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços 

decorrentes deste contrato bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros sem 

prévia e expressa anuência da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO E DESCONTOS PREVISTOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A execução do presente credenciamento será avaliada pelos 

órgãos da Secretaria Municipal de Saúde mediante procedimentos de supervisão direta ou 

indireta, nos termos da Portaria nº 3.410 de 30 de dezembro de 2013, os quais observarão 

o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste termo, à verificação do 

movimento de assistência médico odontológico ambulatorial e de quaisquer outros dados 

necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As atribuições desta Comissão será acompanhar e avaliar a 

execução do presente termo, principalmente no tocante aos seus custos, cumprimento 

das metas estabelecidas no Documento Descritivo e avaliação da qualidade da atenção à 

saúde dos usuários. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Comissão de Acompanhamento do Credenciamento poderá 

ser criada pela CONTRATANTE até quinze dias após a assinatura deste termo, cabendo a 

credenciada/contratada, neste prazo, indicar à Secretaria Municipal de Saúde o(s) seu(s) 

representante(s). 
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PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA fica obrigada a disponibilizar à Comissão de 

Acompanhamento todos os documentos e informações necessários ao cumprimento de 

suas finalidades. A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem 

substitui as atividades próprias de Auditoria Municipal, pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

PARÁGRAFO QUINTO: Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de término 

deste credenciamento, se for do interesse das partes, a sua prorrogação, a Secretaria 

Municipal de Saúde, vistoriará as instalações da credenciada/contratada para verificar se 

persistem as mesmas condições técnicas básicas, comprovadas por ocasião da 

assinatura deste termo de credenciamento. 

PARÁGRAFO SEXTO: A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal de Saúde sobre 

serviços ora credenciados não eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade 

perante a Secretaria, ou para com os pacientes ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 

na execução deste termo. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: A CONTRATADA facilitará à Secretaria Municipal de Saúde o 

acompanhamento e a fiscalização permanentes dos serviços e prestará todos os 

esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos serviços da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

PARÁGRAFO OITAVO: A Secretaria Municipal de Saúde comunicará à CONTRATADA, 

quaisquer inconformidades observadas no cumprimento das cláusulas e condições 

estabelecidas neste credenciamento. 

PARÁGRAFO NONO: Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo 

direito de defesa, nos termos das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DOCUMENTO DESCRITIVO 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O Documento Descritivo é um instrumento no qual são 

apresentadas as necessidades para a contratação dos serviços complementares de saúde 

pela municipalidade, a especificação e descrição dos serviços e das atividades a serem 

contratadas, bem como das estimativas quantitativas e qualitativas para serem pactuadas 

entre gestores e prestadores de serviços de saúde. O Documento Descritivo é parte 

integrante deste termo de credenciamento, bem como os demais anexos do Edital de 

Chamada Pública nº 004-06/2022, constante do Processo Administrativo nº 139/2022 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 

acarretará a aplicação, a juízo do CONTRATANTE, das seguintes sanções, independente 

do cancelamento da nota de emprenho e da rescisão contratual: 

ALÍNEA A: Advertência;

ALÍNEA B: Multa, na forma das alíneas “c” “d” e “e” do PARÁGRAFO segundo deste 

caput;

ALÍNEA C: Suspensão temporária do direito de participar em licitação do CONTRATANTE 

e impedimento de contratar a Administração Pública Municipal;

ALÍNEA D: Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

PARÁGRAFO SEGUNDO: estará sujeita às seguintes multas:

Se a(s) CONTRATADA(S) inadimplir(em) as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 

ficará(ão) sujeita(s) às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, que serão 
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aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa:

ALÍNEA A: advertência, formalizada por meio de notificação encaminhada pelo 

responsável indicado pela CONTRATANTE para efetuar a gestão contratual; 

ALÍNEA B: Multa, que será aplicada da seguinte forma: 

ALÍNEA C: Multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total das futuras 

ordens de serviço, em relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso 

ou descumprimento injustificado; 

ALÍNEA D: Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total o valor total estimado dos 

serviços avençados, por sua inexecução parcial; 

ALÍNEA E: Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total estimado dos serviços 

avençados, por sua inexecução total; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As sanções de suspensão de idoneidade poderão ser 

cumuladas como multa, as multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em 

dobro, sempre que se repetir o motivo. A multa, aplicada após regular processo 

administrativo será descontada do valor devido à(s) CONTRATADA(S) cobrada 

judicialmente ou extrajudicialmente pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - DOS RECURSOS PROCESSUAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades será 

procedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias uteis a contar da notificação, exceto 

nos casos em que a sanção for estabelecida com base no inciso IV do art. 87 da Lei n ° 

8.666/93, devidamente atualizada onde há prazo de 10 (dez) dias para a contratação de 
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defesa apelo interessado a contar da abertura de vista do respectivo processo nos termos 

do art. 87, § 3º da mesma lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 dias 

úteis a contar da notificação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada 

a frase recursal no Cadastro de Fornecedores do Município e no caso de impedimento do 

direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este contrato entra em vigor na data definida na ordem de início dos 

serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, com vigência pelo prazo de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado, por iguais períodos, mediante Termo Aditivo, em consonância 

com a legislação vigente aplicável ai caso até o limite de 60 (sessenta) meses;

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratante poderá rescindir unilateralmente o presente 

Contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78, inciso I a XII, 79 da Lei n° 8.666/93, 

devidamente atualizada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nas hipóteses em que a rescisão ocorrer com base nos 

incisos XII a XVII do artigo 78 da lei federal n° 8.666/93 poderá a Contratada ser 

ressarcida dos prejuízos que houver sofrido desde que regularmente comprovados, 

conforme o artigo 79 § 2° da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES
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PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer alteração do presente credenciamento será objeto de 

Termo Aditivo, nos exatos termos da Lei n.º 8.666/1993;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o Foro do Município de MALHADA DE PEDRAS, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente 

credenciamento que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente Convênio/Contrato em 04 

(vias) de igual teor e forma para um único feito, na presença das testemunhas, abaixo 

assinadas.

MALHADA DE PEDRAS,  de  de 2022.

 Nome e RG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

Processo Administrativo: 053/2022
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
DE RUAS DO BAIRRO INDUSTRIAL DE MORTUGABA – BA.

Fica atribuída a presente ADJUDICAÇÃO à empresa KLM – CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ de nº 
20.586.502/0001-53, Rodovia 156, km 3,5 S/N, Bairro Industrial – Mortugaba-Ba, neste ato representado pela 
senhora Lohanna Santos Souza, portadora do RG: MG-22.007.198 e CPF: 043.141.305-39, com a importância 
global de R$ 1.047.552,89 (um milhão quarenta e sete mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e 
nove centavos). Por ter sido vencedora do Processo Licitatório acima especificado, a qual passa a ter expectativa 
de direito à contratação, nos termos do Edital da Tomada de Preço nº 002/2022, e da proposta consagrada, 
sujeitam-se às penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos termos, prazos e condições 
estabelecidas.

Mortugaba, 20 de junho de 2022.

____________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

Processo Administrativo: 053/2022
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
DE RUAS DO BAIRRO INDUSTRIAL DE MORTUGABA – BA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com as Leis nº 8.666/93, 10.520/02, e suas alterações, resolvem HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos 
apresentados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no atendimento ao objeto do processo licitatório acima 
especificado, que teve como vencedora a empresa, KLM – CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ de nº 
20.586.502/0001-53, Rodovia 156, km 3,5 S/N, Bairro Industrial – Mortugaba-Ba, neste ato representado pela 
senhora Lohanna Santos Souza, portadora do RG: MG-22.007.198 e CPF: 043.141.305-39, com a importância 
global de R$ 1.047.552,89 (um milhão quarenta e sete mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e 
nove centavos)

Mortugaba, 20 de junho de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

Processo Administrativo: 055/2022
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM, 
PARA A COMUNIDADE QUILOMBO SÃO DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA

Fica atribuída a presente ADJUDICAÇÃO à empresa KLM – CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ de nº 
20.586.502/0001-53, Rodovia 156, km 3,5 S/N, Bairro Industrial – Mortugaba-Ba, neste ato representado pela 
senhora Lohanna Santos Souza, portadora do RG: MG-22.007.198 e CPF: 043.141.305-39, com a importância 
global de R$ 1.047.552,89 (um milhão quarenta e sete mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e 
nove centavos). Por ter sido vencedora do Processo Licitatório acima especificado, a qual passa a ter expectativa 
de direito à contratação, nos termos do Edital da Tomada de Preço nº 003/2022, e da proposta consagrada, 
sujeitam-se às penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos termos, prazos e condições 
estabelecidas.

Mortugaba, 20 de junho de 2022.

____________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

Processo Administrativo: 055/2022
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM, 
PARA A COMUNIDADE QUILOMBO SÃO DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com as Leis nº 8.666/93, 10.520/02, e suas alterações, resolvem HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos 
apresentados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no atendimento ao objeto do processo licitatório acima 
especificado, que teve como vencedora a empresa, KLM – CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ de nº 
20.586.502/0001-53, Rodovia 156, km 3,5 S/N, Bairro Industrial – Mortugaba-Ba, neste ato representado pela 
senhora Lohanna Santos Souza, portadora do RG: MG-22.007.198 e CPF: 043.141.305-39, com a importância 
global de R$ 378.761,60 (trezentos e setenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta
centavos)

Mortugaba, 20 de junho de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

Processo Administrativo: 055/2022
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM, 
PARA A COMUNIDADE QUILOMBO SÃO DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA

Fica atribuída a presente ADJUDICAÇÃO à empresa KLM – CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ de nº 
20.586.502/0001-53, Rodovia 156, km 3,5 S/N, Bairro Industrial – Mortugaba-Ba, neste ato representado pela 
senhora Lohanna Santos Souza, portadora do RG: MG-22.007.198 e CPF: 043.141.305-39, com a importância 
global de R$ 378.761,60 (trezentos e setenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta 
centavos). Por ter sido vencedora do Processo Licitatório acima especificado, a qual passa a ter expectativa de 
direito à contratação, nos termos do Edital da Tomada de Preço nº 003/2022, e da proposta consagrada, sujeitam-
se às penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos termos, prazos e condições estabelecidas.

Mortugaba, 20 de junho de 2022.

____________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

Processo Administrativo: 055/2022
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM, 
PARA A COMUNIDADE QUILOMBO SÃO DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com as Leis nº 8.666/93, 10.520/02, e suas alterações, resolvem HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos 
apresentados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no atendimento ao objeto do processo licitatório acima 
especificado, que teve como vencedora a empresa, KLM – CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ de nº 
20.586.502/0001-53, Rodovia 156, km 3,5 S/N, Bairro Industrial – Mortugaba-Ba, neste ato representado pela 
senhora Lohanna Santos Souza, portadora do RG: MG-22.007.198 e CPF: 043.141.305-39, com a importância 
global de R$ 378.761,60 (trezentos e setenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta
centavos)

Mortugaba, 20 de junho de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

Site: www.mortugaba.ba.gov.br
E-mail: pmmortugaba@gmail.com

DECRETO Nº 23, DE 03 DE JUNHO DE 2022.

“Decreta feriado no dia vinte e quatro 
de junho de dois mil e vinte e dois e dá 
outras providências”

HERÁCLITO LUIZ PAIXAO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado 
da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado feriado para todo o município no dia 24/06/2022 (vinte e 
quatro de junho de dois mil e vinte e dois).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 03 de junho de 2022.

Heráclito Luiz Paixão Matos
Prefeito Municipal
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