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EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2021   

 
 

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021  

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU  

CNPJ: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO : FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 

CNPJ: 08.003.823/0001-82 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para a locação de softwares de 

contabilidade pública, folha de pagamento e patrimônio para o Poder Legislativo 

Município. 

VALOR GLOBAL: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), que será pago 

parceladamente em parcelas mensais de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). 

DATA DE ASSINATURA: 01 de março de 2021 

VIGÊNCIA: Da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2021   

 
 

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021  

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU  

CNPJ: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO : LAZARO PEREIRA DE SOUSA 

CPF: 029.433.595-13 

OBJETO: Locação de um veículo tipo AUTOMÓVEL/PASSEIO FIAT UNO WAY, 

movido a Álcool/Gasolina destinado a atender às necessidades da Câmara de 

vereadores de ITUAÇU. 

VALOR GLOBAL: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) e valor 

mensal de R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais). 

DATA DE ASSINATURA: 01 de março de 2021 

VIGÊNCIA: Da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2021   
 
 

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021  

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU  

CNPJ: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO : BASE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 

CNPJ: 08.709.120/0001-74 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para publicação e divulgação 

dos atos oficiais da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu – Bahia, no 

veículo de comunicação semanal impresso com suplemento diário de grande 

circulação regional e mantenedor de portal na internet, para promover a 

divulgação impressa e eletrônica dos referidos atos oficiais e a publicação legal, 

em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade, de que trata o art. 37 

da Constituição Federal e legislações específicas. 

VALOR GLOBAL: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), que será pago 

parceladamente em parcelas mensais de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). 

DATA DE ASSINATURA: 01 de março de 2021 

VIGÊNCIA: Da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021. 

 

 

  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2021   

 
 

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021  

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU  

CNPJ: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO : LUCIANO CAIRES DE OLIVEIRA – MAGAZINE E ELETRONICA 

OLIVEIRA 

CNPJ: 03.985.659/0001-32 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para a prestação de serviços de 

instalação (material e mão-de-obra) do Sistema de Sonorização para o Plenário 

da Câmara Municipal de Vereadores. 

VALOR GLOBAL: R$ 20.830,00 (vinte mil e oitocentos e trinta reais). 

DATA DE ASSINATURA: 12 de março de 2021 

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias a contar data de sua assinatura.  

. 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2021

MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LITAÇÃO Nº 005/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

CNPJ: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO : LUCIANO CAIRES DE OLIVEIRA – MAGAZINE E ELETRONICA 

OLIVEIRA

CNPJ: 03.985.659/0001-32 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo visando a aquisição de 04 (quatro) 

aparelhos de ar condicionado 12.000 Btus; 01 (um) refrigerador 415 lt e 01 (um) 

roteador para o Poder Legislativo Municipal (Câmara de Vereadores de Ituaçu).

VALOR GLOBAL: R$ 10.934,00 (dez mil e novecentos e trinta e quatro reais). 

DATA DE ASSINATURA: 12 de março de 2021

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias a contar data de sua assinatura.  

.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2021

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU

CNPJ: 63.170.468/0001-44 

CONTRATADO : THAIS GUIMARÃES CARDOSO MAGALHÃES 

CNPJ: 26.028.526/0001-73 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento parcelado de 

gêneros alimentícios e materiais de limpeza e descartáveis para atender a 

demanda do Poder Legislativo Municipal conforme especificações do edital. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 61.308,55 (sessenta e um mil, trezentos e oito 

reais e cinquenta e cinco centavos). 

DATA DE ASSINATURA: 05 de abril de 2021

VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021.  

.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2021 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado n o

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE DE

ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF

sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA,

CEP: 46130-000, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portador a

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA

COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADO: Alan Araujo Santos, portador da Cédula de Identidade nº 11.374.722-51, e inscrito n o

CPF/MF sob o nº.  020.409.505-08, residente e domiciliado na Rua Po Horta, 51, Piabanha, Aracatu-ba.

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em fiscal sanitário, com carga horária de 40 (quarenta)

horas semanais, cujas atribuições serão definidas neste instrumento, durante o período em que vigorar a

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá se u

término em 30 de setembro de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) mensal. 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 
HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

ALAN ARAUJO SANTOS 

CONTRATADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2021 

 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no 

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF 

sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, 

CEP: 46130-000, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora 

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e 

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA 

COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita 

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADO: Claudinei Neves Silva, portador da Cédula de Identidade nº 08.572.569-20, e inscrito 

no CPF/MF sob o nº. 792.469.825-68, residente e domiciliado na Rua Francilino Silva, 37, Aracatu-ba. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em fiscal sanitário, com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, cujas atribuições serão definidas neste instrumento, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 30 de setembro de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) mensal.

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 
HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

CLAUDINEI NEVES SILVA 

CONTRATADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2021 

 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no 

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF 

sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, 

CEP: 46130-000, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora 

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e 

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA 

COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita 

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADO: Lucivando Chaves Teixeira, portador da Cédula de Identidade nº 13.844.288-60, e 

inscrito no CPF/MF sob o nº.  026.027.055-51, residente e domiciliado na Rua PO Milagres, 70, 

Piabanha, Aracatu-Ba.  

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em fiscal sanitário, com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, cujas atribuições serão definidas neste instrumento, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 30 de setembro de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) mensal. 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 
 

HÉRICA LIMA COQUEIRO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

LUCIVANDO CHAVES TEIXEIRA  

CONTRATADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2021 

 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no 

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF 

sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, 

CEP: 46130-000, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora 

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e 

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA 

COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita 

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADO: Everaldo Lima Silva, portador da Cédula de Identidade nº 37.338.435-X, e inscrito no 

CPF/MF sob o nº. 786.657.525-87, residente e domiciliado na Rua Alexandre Souza Junior, 64, Aracatu-

Ba.  

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em fiscal sanitário, com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, cujas atribuições serão definidas neste instrumento, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 30 de setembro de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) mensal. 

 

 Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 05 de abril de 2021.  

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 

HÉRICA LIMA COQUEIRO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

EVERALDO LIMA SILVA 

CONTRATADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2021 

 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no 

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF 

sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, 

CEP: 46130-000, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora 

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e 

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA 

COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita 

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADO: Fabio Coqueiro Sousa, portador da Cédula de Identidade nº 20.677.182-74, e inscrito 

no CPF/MF sob o nº. 860.181.045-70, residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac, 05, Aracatu-Ba. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em fiscal sanitário, com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, cujas atribuições serão definidas neste instrumento, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 30 de setembro de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) mensal.

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 
HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

FÁBIO COQUEIRO SOUSA 

CONTRATADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2021 

 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no 

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF 

sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, 

CEP: 46130-000, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora 

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e 

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA 

COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita 

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADA: Milena Thais Da Silva Santos, portador da Cédula de Identidade nº 59.523.755-1, e 

inscrito no CPF/MF sob o nº. 093.925.745-65, residente e domiciliado na Av. Conquista, 9970, Aracatu- 

Ba. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em fiscal sanitário, com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, cujas atribuições serão definidas neste instrumento, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 30 de setembro de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) mensal. 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

  

 
HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

MILENA THAIS DA SILVA SANTOS 

CONTRATADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2021 

 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no 

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF 

sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, 

CEP: 46130-000, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora 

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e 

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA 

COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita 

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADO: Fabiano Dos Santos Barbosa, portador da Cédula de Identidade nº 16.501.659-00, e 

inscrito no CPF/MF sob o nº.  858.302.615-70, residente e domiciliado na Rua Fazenda Caldeirão Dos 

Criolos, Aracatu-Ba. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em fiscal sanitário, com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, cujas atribuições serão definidas neste instrumento, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 30 de setembro de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) mensal. 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 
HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

FABIANO DOS SANTOS BARBOSA 

 CO NTRATAD O  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2021 

 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no 

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF 

sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, 

CEP: 46130-000, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora 

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e 

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA 

COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita 

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADA: Poliana Amorim Santana, portador da Cédula de Identidade nº 15.553.010-02, e 

inscrito no CPF/MF sob o nº.  076.149.715-31, residente e domiciliado na Fazenda Caldeirão, 890, 

Aracatu-ba. 

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em fiscal sanitário, com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, cujas atribuições serão definidas neste instrumento, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 30 de setembro de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) mensal. 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 
HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

POLIANA AMORIM SANTANA 

CONTRATADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2021 

 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE ARACATU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Rua Libério Alves Maia, nº. 37, Centro, Aracatu-BA, cadastrado no 

CNPJ sob o n°. 14.105.712/0001-80, por intermédio do FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ARACATU – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ/MF 

sob o n° 11.656.635/0001-68, com sede à Rua Capitão João José das Virgens, Centro, Aracatu- BA, 

CEP: 46130-000, neste ato representado por sua prefeita, Srª. Braulina Lima Silva, brasileira, portadora 

da Cédula de Identidade nº. 03252361-00, inscrita no CPF/MF sob o n°. 484.222.315-49, residente e 

domiciliada na cidade de Aracatu-BA e pela Secretária Municipal de Saúde – HÉRICA LIMA 

COQUEIRO, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 13.585.603-58 - SSP/BA, inscrita 

no CPF/MF sob o n° 048.763.045-99. 

 

CONTRATADO: Tainan Nascimento Amorim, portador da Cédula de Identidade nº 16.075.97-58, e 

inscrito no CPF/MF sob o nº.  065.687.795-20, residente e domiciliado na Rua Otaviano Prates, 266, 

Aracatu-Ba.  

 

OBJETO: Execução dos serviços de profissional em fiscal sanitário, com carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais, cujas atribuições serão definidas neste instrumento, durante o período em que vigorar a 

situação de calamidade pública e emergência em saúde pública. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, IX da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 547/2018. 

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá seu 

término em 30 de abril de 2021. 

 

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) mensal. 

 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE ARACATU/BA 

BRAULINA LIMA SILVA 
CONTRATANTE 

 

 
HÉRICA LIMA COQUEIRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

TAINAN NASCIMENTO AMORIM  

CONTRATADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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ID nº 868814 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 011/2021, tendo 
como objeto o registro de preços para a aquisição de material odontológico, insumos hospitalares, 
medicamentos e equipamentos instrumentais em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 06 
de maio de 2021, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-
e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do 
Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da 
Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações 
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 
46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais 
atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 26 de abril de 
2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento. 

 

ID nº 868814 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 011/2021, tendo 
como objeto o registro de preços para a aquisição de material odontológico, insumos hospitalares, 
medicamentos e equipamentos instrumentais em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 06 
de maio de 2021, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-
e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do 
Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da 
Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações 
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 
46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais 
atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 26 de abril de 
2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 011/2021 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 011/2021 

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 012/2021 
ID nº 868820 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 012/2021, tendo 
como objeto a contratação de empresa para a confecção de cadernos, cadernetas, agendas e 
venda de materiais de escritório, destinados a compor o kit escolar dos alunos do ensino 
municipal e jornada pedagógica para o ano letivo de 2021 em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação deste Município, (conforme termo de referência), que será 
realizado no dia 06 de maio de 2021, às 15h00min, na sede desta Prefeitura, através da 
plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no 
link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br)

 

e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), 
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – 
Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: 
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Caculé/BA, 26 de abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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 LICITANTES: VENCEDORAS:

OBJETO:

Zildi Santos da Silva

Setor de Licitações e Contratos

BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: (60.746.948/0001-12).

Contratação de Instituição Financeira Pública ou Privada, autorizada pelo Banco

Central do Brasil para, com caráter de exclusividade, operar os serviços de

processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos

servidores da Prefeitura Municipal de Caraíbas conforme descrito no edital.

Valor Global da 

Contratação:

 R$ 200.010,00 (Duzentos mil e dez reais).

Caraíbas - Bahia, 23 de Abril de 2021.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as

formalidades das Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 040, de 20 de Maio de 2020,

que regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico e

PORTARIA MUNICIPAL Nº 004, DE 15 DE JANEIRO DE 2021, que designa a Equipe de Apoio e a

Pregoeira, e demais normas e redações aplicáveis, ante o Edital de PREGÃO ELETÔNICO,

ADJUDICA conforme a seguir:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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002/2021

 LICITANTES VENCEDORAS:

OBJETO:

Jones Coelho Dias

PREFEITO MUNICIPAL

Contratação de Instituição Financeira Pública ou Privada, autorizada pelo Banco Central do

Brasil para, com caráter de exclusividade, operar os serviços de processamento e gerenciamento

de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de

Caraíbas conforme descrito no edital.

Valor Global da 

Contratação:

 R$ 200.010,00 (Duzentos mil e dez reais).

Tendo em vista a homologação do presente processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico fica

determinado:

a) À Procuradoria Jurídica que convoque as licitantes vencedoras do certame para assinar os instrumentos

contratuais;

b) À Contabilidade que empenhe os instrumentos contratuais conforme disponibilidade de Dotações

Orçamentárias;

c) À Secretaria Municipal de Administração que providencia a publicidade dos Atos Administrativos

contidos neste processo e informe aos setores interessados sobre o resultado do certame.

Caraíbas - Bahia, 26 de Abril de 2021.

                                              HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que

foram cumpridas todas as formalidades das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e suas ulteriores alterações, ante o

Edital de PREGÃO ELETRÔNICO E atentando ao julgamento da Pregoeira Municipal e Equipe de Apoio e

Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica desta Municipalidade, o Prefeito HOMOLOGA o

Processo Licitatório conforme a seguir:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: (60.746.948/0001-12).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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DATA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
CONTINUIDADE DA SESSÃO DA  
TOMADA DE PREÇOS 001/2021  

 
 
 

Referente a licitação Tomada de Preços nº 001/2021 iniciada no dia 23/02/2021 às 
9:30 objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na 
pavimentação de rua em paralelepípedo com drenagem superficial Etapa 1(Rua 05, e Travessa 
01) no distrito de Vila Mariana, Munícipio de Caraíbas-BA, faz-se a seguinte 
consideração/alteração:  
 
A data para abertura das propostas de preços em continuidade ao certame será 05/05/2021 às 
09:30hs na Sede da Prefeitura.  
 
 
 
 
 
 

DATA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
CONTINUIDADE DA SESSÃO DA  
TOMADA DE PREÇOS 002/2021  

 
 

Referente a licitação Tomada de Preços nº 002/2021 iniciada no dia 25/02/2021 às 
9:30 objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na 
pavimentação de rua em paralelepípedo com drenagem superficial Etapa 2(Rua 06, Rua 07, 
Rua 08 e Travessa 02) no distrito de Vila Mariana, Município de Caraíbas - BA, faz-se a seguinte 
consideração/alteração:  
 
A data  para abertura das propostas de preços em continuidade ao certame será 07/05/2021 
às 09:30hs na Sede da Prefeitura.  
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TPNº 001-09/2019 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

001-09/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA E A 

EMPRESA GMJ CONSTRUTORA LTDA NOS 

TERMOS ABAIXO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA , pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 

16.418.766/0001-20 com Sede na Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, 

Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias , brasileiro, maior, casado, 

portador da cédula de identidade nº 12.869.255-33, expedida pela SSP/BA e cadastrado no CPF sob o nº 

012.003.165-50, residente e domiciliado no Povoado Extrema, nº 1.270, zona rural do Município de Caraíbas, 

Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE , e de outro lado a empresa GMJ CONSTRUTORA LTDA , pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.660.118/0001-86, com sede na Rua Cel. Salustiano R. de 

Souza 179,  , representada neste ato por Joao Oliveira Menezes brasileiro, com registro de identidade nº 

38.888345-5 e cadastro no CPF nº 151.354.808-54, residente e domiciliada na Rua Miguel Vieira Menezes 

384, centro Aracatú -  Bahia,, doravante denominada CONTRATADA , com base nas disposições da Lei Federal 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de 

Prestação de serviços na pavimentação e urbanização da Orla da Barragem de Caraíbas, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato TP nº 001-09/2019, 

conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

O prazo deste Termo Aditivo será de 180 (cento e oitenta) dias, tendo vigência a partir de 10 de Março de 

2021 a 10 de Setembro de 2021. 

III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO 

As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 

ratificadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme 

determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de 

igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas. 

Caraíbas-Ba, 08 de MArço de 2021. 

               Jones Coelho Dias 
Prefeito Municipal 

Contratante 

GMJ CONSTRUTORA LTDA  
Contratada 

Testemunhas: 

CPF: 

CPF: 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 

 
A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade 
Pregão Eletrônico nº 17/21-PA 38/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de gases medicinais para atendimento das 
necessidades da Secretaria de Saúde. Recebimento das Propostas e Habilitação: 
26.4.21 a 7.5.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 7.5.21 às 8:30h, Disputa: 
7.5.21 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino 
Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 
867499 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - 
Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br).  

 
Condeúba, BA – 26.4.21. 

 
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento 

Pregoeira 
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Autoriza o Chefe do Executivo a abrir 
Crédito Suplementar Especial para 

reforço das dotações Orçamentárias do 
Orçamento Anual exercício de 2021 e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, aprova e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito 
especial no valor de R$ R$ 152.338,50 (Cento e cinquenta e dois mil, 
trezentos e trinta e oito mil reais e cinquenta centavos), para atender 
a despesa referente a ação indicada. 

Art. 2º Os Créditos necessários serão abertos mediante decretos do 
executivo conforme descritos a seguir: 

Órgão: 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E 
LAZER 
Unidade: 031001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Função:        13 - CULTURA 
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL 
Programa: 0046 - CIDADANIA, ESPORTE E LAZER
Ação: 2.148 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – APOIO A 
CULTURA 

Elemento Fonte de Recurso Valor 
33903100 – Premiações 
Culturais, Artísticas, Científicas, 
Desportivas e Outras 

099700 – Outros Recursos 
Vinculados 

152.338,50

Art. 3º Os créditos ora autorizados, poderão sofrer 
alterações mediante créditos suplementares na forma das 
autorizações vigentes a época das respectivas alterações.  
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Art. 4º. Para fazer frente as aberturas créditos especiais 
ora autorizadas, usar-se-ão os recursos previstos na Lei nº. 
4.320/64, conforme estabelece incisos I, II e III do parágrafo I, do 
artigo 43. 

Art. 5º. Fica o poder executivo autorizado a promover as 
alterações necessárias a adequação do Plano Plurianual para 
adequações dos créditos extraordinários hora autorizados. 

Art. 6º. Está lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.  
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LEI Nº 1047, DE 26 DE ABRIL DE 2021 

Reginaldo Sobrinho do Nascimento 

Maria Neres de Sousa Brito 

Maurilo Guilherme de Sousa 

Lucas Ruan Nascimento Porto 

Rogério Fábio Santos da Silva 

Valdilene Neres de Brito 

Carlito José Pereira 

José Ribeiro Reis 

Weberson Rodrigues Chaves 

Arlindo da Silva Cruz 

Fabiano Ferreira 

PROJETO DE LEI Nº 003/2021. 

Atribui ao CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social), o nome: Antônio Mota 

Ribeiro, vulgo Zezé Mota, dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEUBA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte LEI: 

Art.1º - O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizado à 

Rua Tiradentes, nº20, no Bairro Divino Espírito Santo, adotará a nomenclatura: 

Antônio Mota Ribeiro, “Zezé Mota”. 

Art.2º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

Art.3º- Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 26 de abril de 2021. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito 
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DECRETO Nº 085 DE 26DE ABRIL DE 2021. 
 

 
“Estabelece, no Município de Condeúba, as 
restrições instituídas pelo Governo Estadual 
da Bahia,como medidas de enfrentamento 
ao novo coronavírus, causador da COVID-
19, através do Decreto nº20.428 de 25 de 
abril de 2021, e dá outras providências”. 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais 
legislação aplicável, 
 
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;
 
CONSIDERANDO quea atual situação demanda o emprego urgente de mais 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação da doença;  
 
CONSIDERANDO as medidas de restrição a serem adotadas no território do Estado 
da Bahia, impostas através doDecretonº 20.428 de 25 de abril de 2021,pelo 
Governo do Estado da Bahia;e 
 
CONSIDERANDO a determinação do Governo Estadual no sentido de que o 
Município de Condeúba promova a adequação dos dispositivos municipais ao 
Decreto Estadual nº 20.428 de 25 de abril de 2021, 
 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º-Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer 
indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças 
públicas, das 20h às 05h, de 27 de abril até 03 de maio de 2021, em todo o território 
do Município de Condeúba(BA), nos moldes previstos no Decreto Estadual nº 
20.428 de 25 de abril de 2021. 
 
§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de 
deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de 
medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.  
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, 
funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas 
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unidades públicas ou privadas de saúde e segurança. 
§ 3º - Aos profissionais inscritos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no 
desempenho de suas funções, desde que demonstrem efetivamente estar em 
exercício de sua profissão, não se aplica a restrição prevista no caput deste artigo. 
§ 4º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas 
atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no 
caput deste artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionários e 
colaboradores às suas residências.  
§ 5º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e 
congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 19h, permitidos os 
serviços de entrega em domicílio (delivery) exclusivamente de alimentação até às 
24h.  
§ 6º - Ficam excetuados, da vedação deste artigo:  
I - o funcionamento dos pontos rodoviários, bem como o deslocamento de 
funcionários e colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades 
fins;  
II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;  
III - os serviços de entrega em domicílio (delivery) de farmácia, medicamentos e 
gêneros alimentícios;  
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros.  
 
Art. 2º - A lotação máxima permitida em cada estabelecimento comercial, de 
serviços e financeiro, como mercados e afins, bancos e lotéricas, cujo 
funcionamento esteja autorizado, será definida em ato editado pela VISA local, 
considerado o tamanho do espaço físico, com o objetivo de evitar aglomerações.  
 
Parágrafo único - A fiscalização do quanto disposto neste artigo caberá ao Município 
de Condeúba. 
 
Art. 3º - Fica vedada, em todo o território do Estado da Bahia, a venda de bebida 
alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em 
domicílio (delivery), no período de 18h de 30 de abril até às 05h de 03 de maio de 
2021. 
 
Art. 4º - As atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, 
poderão ocorrer de maneira semipresencial, conforme disposições editadas pela 
Secretaria da Educação, nos Municípios integrantes de Região de Saúde em que a 
taxa de ocupação de leitos de UTI se mantenha, por 05 (cinco) dias consecutivos, 
igual ou inferior a 75% (setenta e cinco por cento).  
 
 
Parágrafo único -  A realização das atividades letivas semipresenciais mencionadas 
no caput deste artigo fica condicionada à ocupação máxima de 50% (cinquenta por 
cento) da capacidade de cada sala de aula e ao atendimento dos protocolos 
sanitários estabelecidos. 
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Art. 5º - Fica vedada, em todo o território do Estado da Bahia, a prática de 
quaisquer atividades esportivas coletivas amadoras do dia 27 de abril até 03 de 
maio de 2021, sendo permitidas as práticas individuais, desde que não gerem 
aglomerações.  
. 
Art. 6º - Fica autorizado, em todo o território do Município de Condeúba(BA), o 
funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de 
atividades físicas, de 27 de abril até 03 de maio de 2021, desde que limitada a 
ocupação ao máximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local, 
observados os protocolos sanitários estabelecidos.  
 
Art. 7º - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo o território do Município de 
Condeúba(BA), independentemente do número de participantes, ainda que 
previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como: 
eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, eventos 
recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, eventos científicos, 
solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de 
dança e ginástica, durante o período de 27 de abril até 03 de maio de 2021. 
 
Parágrafo único - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, 
cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos:  
 
I - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento 
social adequado e o uso de máscaras;  
II - instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada;  
III - limitação da ocupação ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da 
capacidade do local. 
 
Art. 8º - Fica suspensa a realização de shows, festas, públicas ou privadas, e afins, 
independentemente do número de participantes, em todo território do Município de 
Condeúba, até 03 de maio de 2021. 
 
Art. 9º- Excepcionalmente, ficam autorizados, durante os períodos de restrição 
previstos neste Decreto, os serviços necessários ao funcionamento de toda e 
qualquer atividade industrial, do setor eletroenergético, das centrais de 
telecomunicações (call centers) que operem em regime de 24h e dos Centros de 
Distribuição e o deslocamento dos seus trabalhadores e colaboradores. 
 
Art. 10 - A Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia Militar da Bahia e da 
Polícia Civil, apoiará as medidas necessárias adotadas pelo Município de 
Condeúba, tendo em vista o disposto no Decreto Estadual nº 20.428/21 em conjunto 
com Guarda Municipal.  
 
 
Art. 11 - O disposto neste Decreto será aplicado a órgãos e entidades integrantes 
da Administração Pública Estadual e Municipal, nos termos dos atos normativos 
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editados pelos respectivos entes.  
 
Art. 12- Os órgãos especiais vinculados à Secretaria da Segurança Pública 
observarão a incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos casos de 
descumprimento do quanto disposto neste Decreto. 
 
Art. 13 -Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário.  
 
 
Condeúba(BA), 26de abrilde 2021. 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº. 086/2021 

 
  
 

“Dispõe sobre nomeação da 
Coordenadora da Assistência 
Farmacêutica da Prefeitura 
Municipal de Condeúba, Estado da 
Bahia, e dá outras providências.” 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEUBA , Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições conferidas por Lei, e de acordo com o artigo 58, I da 
Lei Orgânica Municipal, 
 
RESOLVE: 
  
Artigo 1º - Nomear a Sra. MARIA IZABEL VIEIRA ALVES , portadora do 
RG Nº 08.165.175-92 BA e do CPF Nº 965.204.265-04, para exercer o 
cargo de Coordenadora de Assistência Farmacêutica, deste Município 
de Condeúba-Ba. 
 
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e 
revoga as disposições em contrário.  

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 26 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 48 26 de Abril de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 

 
A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto 
Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 
011/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: Registro de Preços para 
eventual e futura Aquisição de Materiais de Construção e Elétrico para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-
e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no 
site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: de 26/04/2021 até 07/05/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 07/05/2021, 
às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 
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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, Bahia, torna público, para conhecimento, a Retificação (correção) do 

ANEXO DE ITENS A SEREM CREDENCIADOS do CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, cujo OBJETO a
Credenciamento de Serviços de Profissionais de Saúde (Médicos de PSF; Médicos Plantonistas e Médico Urologista) 
para atendimento nas Unidades de Saúde do Município, que passa a ser composta apenas pelos itens 01 a 07 
(MÉDICOS PSF, MÉDICOS PLANTONISTAS e MÉDICO UROLOGISTA), conforme planilha abaixo, ficando os demais 
itens (08 a 38) excluídos do Edital que foi divulgado equivocadamente na Edição nº 1262 de 23/04/2021, devendo ser 
considerado o Edital divulgado no Diário Oficial do dia 26/04/2021. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

Item Área Atividade
Quantidade

máxima 

estimada / mês

Unidade
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE

Valor 

UNITÁRIO 

01

UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE PADRE 

LADISLAU

KLENER

Serviço de Clínica Médica - 
medicina comunitária em 

Unidades de Atenção Primária 

de Saúde na Zona Urbana- 40 

horas semanais; 

01
Profissional

/mês

CURSO SUPERIOR 
EM MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 11.150,00

Descrição do Serviço:   Os profissionais Credenciados para a prestação este serviço obriga-se a cumprir as primícias da Polític a

Nacional de Atenção Primária de Saúde, em especial : I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - realizar 

consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio

e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea; IV - encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 

responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 

atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI -
contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e VII - participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. 

Também estão inclusas no escopo das atividades realizadas por este profissional as responsabilidades gerais a todos os profissionais de 
saúde que atuam em equipes da atenção básica, Política Nacional da Atenção Básica. Carga horária: 40 horas semanais.

Item Área Atividade
Quantidade 

máxima

estimada / mês
Unidade

NÍVEL DE 

ESCOLARIADE

Valor 

UNITÁRIO 

02

UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE POÇO 

DANTAS

Serviço de Clínica Médica - 
medicina comunitária em 

Unidades de Atenção Primária 

de Saúde na Zona Rural- 40 
horas semanais; 

01
Profissional

/mês

CURSO SUPERIOR 
EM MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 11.150,00

Descrição do Serviço:   Os profissionais Credenciados para a prestação este serviço obriga-se a cumprir as primícias da Polític a

Nacional de Atenção Primária de Saúde, em especial : I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - realizar 

consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio

e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea; IV - encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 

responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 

atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI -

contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e VII - participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. 

Também estão inclusas no escopo das atividades realizadas por este profissional as responsabilidades gerais a todos os profissionais de 
saúde que atuam em equipes da atenção básica, Política Nacional da Atenção Básica. Carga horária: 40 horas semanais.

Item Área Atividade
Quantidade 

máxima

estimada / mês
Unidade

NÍVEL DE 

ESCOLARIADE

Valor 

UNITÁRIO 

03

UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE JOSÉ 

FERNANDES

GUIMARÃES

Serviço de Clínica Médica - 
medicina comunitária em 

Unidades de Atenção Primária 

de Saúde na Zona Rural - 40 

horas semanais; 

01
Profissional

/mês

CURSO SUPERIOR 
EM MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 11.150,00

Descrição do Serviço:   Os profissionais Credenciados para a prestação este serviço obriga-se a cumprir as primícias da Polític a

Nacional de Atenção Primária de Saúde, em especial : I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - realizar 

consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio

e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea; IV - encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 

responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 

atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI -

contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e VII - participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. 

Também estão inclusas no escopo das atividades realizadas por este profissional as responsabilidades gerais a todos os profissionais de 
saúde que atuam em equipes da atenção básica, Política Nacional da Atenção Básica. Carga horária: 40 horas semanais.
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Quantidade

Item Área Atividade máxima 

estimada / mês

Unidade
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE

Valor 

UNITÁRIO 

04

UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE 

DEOCLECIANO

JOSÉ DOS SANTOS 

Serviço de Clínica Médica - 
medicina comunitária em 

Unidades de Atenção Primária 

de Saúde na Zona Rural - 40 

horas semanais; 

01
Profissional

/mês

CURSO SUPERIOR 
EM MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 11.150,00

Descrição do Serviço: Os profissionais Credenciados para a prestação este serviço obriga-se a cumprir as primícias da Política 

Nacional de Atenção Primária de Saúde, em especial : I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - realizar 

consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio

e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea; IV - encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 

responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 

atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI -

contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e VII - participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. 

Também estão inclusas no escopo das atividades realizadas por este profissional as responsabilidades gerais a todos os profissionais de 

saúde que atuam em equipes da atenção básica, Política Nacional da Atenção Básica. 
Carga horária: 40 horas semanais. 

Item Área Atividade
Quantidade

máxima 

estimada / mês

Unidade
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE

Valor 

UNITÁRIO 

05

CENTRO DE 

SAÚDE
Serviço de Atendimento 

médico em Urologia 
01

Profissional

/mês

MÉDICO
ESPECIALISTA EM 
UROLOGIA +
REGISTRO NO CRM 

R$ 6.000,00

Descrição do Serviço:  Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de Serviços Médicos Especializados em

Urologia, compreendendo consulta, encaminhamento para procedimentos e exames para atendimento de demanda de 

pacientes deste município. Até 30 atendimentos mensais.

Item Área Atividade
Quantidade 

máxima

estimada / mês
Unidade

NÍVEL DE 

ESCOLARIADE

Valor 

UNITÁRIO 

06

Plantão Hospitalar 

Durante 24 horas em
dias úteis

Plantão Médico -

Urgência e/ou
emergência

22 Plantão 24h
CURSO SUPERIOR 
EM   MEDICINA   +
REGISTRO CRM-BA 

R$ 1.500,00

Descrição do Serviço: Atendimentos de urgência e emergência ao ser humano em todos seus ciclos de vida, inclusive no processo de

nascimento e parto; Prescrição e atendimento de intercorrências clínicas e cirúrgicas em pacientes Internados; Assistência a paciente 

crítico/semicrítico em sala de estabilização; Regulação de pacientes para níveis de maior complexidade assistência. Referência: Plantão 
assumido no período das 07:00min da segunda-feira às 07:00hs em dias úteis. 

Adicional pela Execução de serviços de Plantão médico na área do centro COVID-19 (somente enquanto perdurar a Pandemia) R$ 350,00
Adicional pela Execução de serviços de acompanhamento de Parto Normal durante o período de Plantão Médico (somente quando for 
realizado o procedimento de parto durante o plantão) R$ 170,00

Item Área Atividade
Quantidade

máxima 

estimada / mês

Unidade
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE

Valor 

UNITÁRIO 

07

Plantão Hospitalar 

Durante 24 horas em 

dias de final de
semana e feriados

Plantão Médico -

Urgência e/ou 

emergência

12 Plantão 24h
CURSO SUPERIOR 
EM MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 1.600,00

Descrição do Serviço: Atendimentos de urgência e emergência ao ser humano em todos seus ciclos de vida, inclusive no processo de

nascimento e parto; Prescrição e atendimento de intercorrências clínicas e cirúrgicas em pacientes Internados; Assistência a paciente 

crítico/semicrítico em sala de estabilização; Regulação de pacientes para níveis de maior complexidade assistência. Referência: Plantão 
assumido no período das 07:00min da segunda-feira às 07:00hs em finais de semana e dias de feriado. 

Adicional pela Execução de serviços de Plantão médico na área do centro COVID-19 (somente enquanto perdurar a Pandemia) R$ 350,00
Adicional pela Execução de serviços de acompanhamento de Parto Normal durante o período de Plantão Médico (somente quando for 
realizado o procedimento de parto durante o plantão) R$ 170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 
O Município de Malhada de Pedras-Ba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, através da 
Comissão Permanente de Licitação, tornam público que está instaurando processo de 
CREDENCIAMENTO, através do presente instrumento, fundamentado no Art. 25, caput, da Lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações, segundo as condições estabelecidas no presente Edital, nos seus anexos e na Minuta 
de Contrato, cujos termos, igualmente, o integram. 
 
1 - DO OBJETO: 
 
O presente edital tem como objeto o Credenciamento de Serviços de Profissionais de Saúde (Médicos de 
PSF; Médicos Plantonistas e Médico Urologista) para atendimento nas Unidades de Saúde do Município, 
conforme tabela abaixo: 
 

Item Área Atividade 

Quantidad
e máxima 
estimada / 

mês 

Unidade 
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE 
 Valor 

UNITÁRIO 

01 

UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE PADRE 

LADISLAU 
KLENER 

Serviço de Clínica Médica - 
medicina comunitária em 

Unidades de Atenção Primária 
de Saúde na Zona Urbana- 40 

horas semanais; 

01 
Profissional

/mês 

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 11.150,00 

Descrição do Serviço:  Os profissionais Credenciados para a prestação este serviço obriga-se a cumprir as primícias da Política Nacional 
de Atenção Primária de Saúde, em especial : I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - realizar consultas 
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; IV - 
encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI - contribuir, realizar e participar 
das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da USB. 
Também estão inclusas no escopo das atividades realizadas por este profissional as responsabilidades gerais a todos os profissionais de 
saúde que atuam em equipes da atenção básica, Política Nacional da Atenção Básica. 
Carga horária: 40 horas semanais. 

Item Área Atividade 

Quantidad
e máxima 
estimada / 

mês 

Unidade 
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE 
 Valor 

UNITÁRIO 

02 

UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE POÇO 

DANTAS 

Serviço de Clínica Médica - 
medicina comunitária em 

Unidades de Atenção Primária 
de Saúde na Zona Rural- 40 

horas semanais; 

01 
Profissional

/mês 

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 11.150,00 

Descrição do Serviço:  Os profissionais Credenciados para a prestação este serviço obriga-se a cumprir as primícias da Política Nacional 
de Atenção Primária de Saúde, em especial : I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - realizar consultas 
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; IV - 
encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI - contribuir, rea lizar e participar 
das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da USB. 
Também estão inclusas no escopo das atividades realizadas por este profissional as responsabilidades gerais a todos os profissionais de 
saúde que atuam em equipes da atenção básica, Política Nacional da Atenção Básica. 
Carga horária: 40 horas semanais. 

Item Área Atividade 

Quantidad
e máxima 
estimada / 

mês 

Unidade 
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE 
 Valor 

UNITÁRIO 

03 
UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE JOSÉ 
FERNANDES 

Serviço de Clínica Médica - 
medicina comunitária em 

Unidades de Atenção Primária 
de Saúde na Zona Rural - 40 

01 
Profissional

/mês 

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 11.150,00 
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 _________________________________________________________________________________________________ 

GUIMARÃES horas semanais; 

Descrição do Serviço:  Os profissionais Credenciados para a prestação este serviço obriga-se a cumprir as primícias da Política Nacional 
de Atenção Primária de Saúde, em especial : I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - realizar consultas 
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; IV - 
encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI - contribuir, realizar e participar 
das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da USB. 
Também estão inclusas no escopo das atividades realizadas por este profissional as responsabilidades gerais a todos os profissionais de 
saúde que atuam em equipes da atenção básica, Política Nacional da Atenção Básica. 
Carga horária: 40 horas semanais. 

Item Área Atividade 

Quantidad
e máxima 
estimada / 

mês 

Unidade 
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE 
 Valor 

UNITÁRIO 

04 

UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE 

DEOCLECIANO 
JOSÉ DOS SANTOS 

Serviço de Clínica Médica - 
medicina comunitária em 

Unidades de Atenção Primária 
de Saúde na Zona Rural - 40 

horas semanais; 

01 
Profissional

/mês 

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 11.150,00 

Descrição do Serviço:  Os profissionais Credenciados para a prestação este serviço obriga-se a cumprir as primícias da Política Nacional 
de Atenção Primária de Saúde, em especial : I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II - realizar consultas 
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; IV - 
encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; VI - contribuir, realizar e participar 
das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da USB. 
Também estão inclusas no escopo das atividades realizadas por este profissional as responsabilidades gerais a todos os profissionais de 
saúde que atuam em equipes da atenção básica, Política Nacional da Atenção Básica. 
Carga horária: 40 horas semanais. 

Item Área Atividade 

Quantidad
e máxima 
estimada / 

mês 

Unidade 
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE 
 Valor 

UNITÁRIO 

05 

CENTRO DE 
SAÚDE  

Serviço de Atendimento 
01

médico em Urologia  
 

Profissional
/mês 

MÉDICO 
ESPECIALISTA EM 
UROLOGIA + 
REGISTRO NO CRM R$ 6.000,00 

Descrição do Serviço:  Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de Serviços Médicos Especializados em 
Urologia, compreendendo consulta, encaminhamento para procedimentos e exames para atendimento de demanda de 
pacientes deste município. Até 30 atendimentos mensais.  

Item Área Atividade 

Quantidad
e máxima 
estimada / 

mês 

Unidade 
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE 
 Valor 

UNITÁRIO 

06 

Plantão Hospitalar 
Durante 24 horas em 

dias úteis 

Plantão Médico - 
Urgência e/ou 

emergência 
22 Plantão 24h 

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 1.500,00 Descrição do Serviço: Atendimentos de urgência e emergência ao ser humano em todos seus ciclos de vida, inclusive no processo de 
nascimento e parto; Prescrição e atendimento de intercorrências clínicas e cirúrgicas em pacientes Internados; Assistência a paciente 
crítico/semicrítico em sala de estabilização; Regulação de pacientes para níveis de maior complexidade assistência. Referência: Plantão 
assumido no período das 07:00min da segunda-feira  às 07:00hs em dias úteis. 

Adicional pela Execução de serviços de Plantão médico na área do centro COVID-19 (somente enquanto perdurar a Pandemia) R$ 350,00 
Adicional pela Execução de serviços de acompanhamento de Parto Normal durante o período de Plantão Médico (somente quando for 
realizado o procedimento de parto durante o plantão) 

R$ 170,00 

Item Área Atividade 

Quantidad
e máxima 
estimada / 

mês 

Unidade 
NÍVEL DE 

ESCOLARIADE 
 Valor 

UNITÁRIO 

07 
Plantão Hospitalar 

Durante 24 horas em 
Plantão Médico - 

Urgência e/ou 
22 Plantão 24h 

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + 
REGISTRO CRM-BA 

R$ 1.600,00 
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dias de final de 
semana e feriados 

emergência 

Descrição do Serviço: Atendimentos de urgência e emergência ao ser humano em todos seus ciclos de vida, inclusive no processo de 
nascimento e parto; Prescrição e atendimento de intercorrências clínicas e cirúrgicas em pacientes Internados; Assistência a paciente 
crítico/semicrítico em sala de estabilização; Regulação de pacientes para níveis de maior complexidade assistência. Referência: Plantão 
assumido no período das 07:00min da segunda-feira  às 07:00hs em finais de semana e dias de feriado. 

Adicional pela Execução de serviços de Plantão médico na área do centro COVID-19 (somente enquanto perdurar a Pandemia) R$ 350,00 
Adicional pela Execução de serviços de acompanhamento de Parto Normal durante o período de Plantão Médico (somente quando for 
realizado o procedimento de parto durante o plantão) 

R$ 170,00 
 

 
2 - APRESENTAÇÃO: 
 
Os interessados deverão apresentar um envelope fechado, devidamente lacrado, em cuja parte externa deverá 
constar: 
 
DA: (Nome completo do profissional ou Empresa - número com DDD - Fone - Fax). 
 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021. 
 
3 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
 
3.1 - A documentação será recebida para análise no horário de 8:00h às 12h, na sede da Praça da Bandeira, nº 
07, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, no setor de Licitações de Contratos. 
 
3.2 - Os documentos poderão ser entregues pelos interessados a partir do dia 22/04/2021, por período 
indeterminado, devendo os interessados se credenciar a qualquer tempo, enquanto existir demanda pelos 
serviços a serem contratados, ou até que seja divulgado o encerramento do credenciamento, que não deverá 
ocorrer em prazo inferior a 60 (sessenta) dias após o lançamento do Edital com as normas do presente 
Credenciamento.  
 
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
4.1 - Poderão participar do presente credenciamento pessoas jurídicas e pessoas físicas que satisfaçam as 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
4.2 - A participação no credenciamento implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdo deste Edital, seus anexos, regulamentos e instruções. 
 
5 - DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO (Abrangência: pessoa jurídica e física, no que couber). 
 
5.1 - Para habilitar ao credenciamento, a interessada deverá apresentar sua proposta em papel timbrado do 
proponente, datilografada/digitada, de forma legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 
datada e assinada pelo representante legal da entidade (no caso de pessoa jurídica) ou pela pessoa física/ 
profissional liberal, devendo conter (Anexo IV A ou B), caso não declarar expressamente concordar com o 
preço proposto neste procedimento: 
 

a) CNPJ -MF, a razão ou denominação social, endereço, e-mail, telefones utilizados no caso de pessoa 
jurídica e o CPF/MF, endereço, e-mail, telefones utilizados no caso de pessoa física. 
 

b)  O prazo de validade da proposta, que deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data da entrega da documentação, podendo oferecer prazo superior. 
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Observação 1: O preço referido no objeto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis 
sociais e trabalhistas, administração, lucros. 
 
Observação 2: No preço constante do objeto está incluso o pagamento do piso salarial da (s) categoria (s) 
bem como adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno assim como outros pagamentos 
decorrentes da legislação e dissídios da categoria, quando o tipo de atividade assim o exigir. 
 
Observação 3: Os itens abaixo serão específicos para contratação de médicos 
 
5.2 - Declarar total concordância com as condições estabelecidas neste edital, inclusive com os valores e 
instruções constantes na declaração do Anexo IV; 
 

5.2.1 - Constar dias, horários e o endereço do estabelecimento para atendimento; 
 
5.2.2 - Conter relação do corpo clínico, constando o número e registro do profissional no conselho de 
classe regional respectivo e na especialidade; 
 
5.2.3 - Indicar o nome do Banco, número da Agência e conta corrente para crédito dos pagamentos; 
 
5.2.4 - Ser datada e assinada pelo representante legal; 
 
5.2.5 - A proposta apresentada de forma incompleta, rasurada ou em de sacordo com o estabelecido neste 
Edital será considerada inepto, podendo o interessado apresentar novo requerimento livre das causas que 
ensejaram sua inépcia. 

 
5.2.6 - Declarar total concordância com as condições estabelecidas neste edital, inclusive com os valores 
e instruções constantes na Tabela Referencial do Item 1 deste Edital; 
 

6 - HABILITAÇÃO (Abrangência: pessoa jurídica e física, no que couber) 
 
6.1 - Para habilitar ao credenciamento, a interessada deverá preencher a Solicitação de Credenciamento 
(conforme modelo - Anexo I A ou B) acompanhada dos documentos necessários, atendendo às seguintes 
exigências: 
 
6.2 - PARA EMPRESAS: 
 
6.2.1 - Contrato Social, Contrato de Firma Individual ou Estatuto Social, acompanhado das alterações, 
devidamente registrado; 
 
6.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -MF; 
 
6.2.3 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
6.2.4 - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ; 
 
6.2.5 - Prova de regularidade, referente a todos os tributos, perante a Fazenda Estadual (do domicílio ou 
sede da empresa), mediante apresentação de Certidão de Regularidade; 
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6.2.6 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (do domicílio ou sede da entidade), abrangendo 
todos os tributos administrados pelo município, mediante apresentação de Certidão de Regularidade, expedida 
pelo órgão Municipal competente; 
 
6.2.7 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, mediante Certidão de Regularidade emitida 
pelo INSS (CND do INSS); 
 
6.2.8 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS , mediante 
apresentação de certidão de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
 
6.2.9 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  
 
6.2.10 - Declaração de atendimento ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (conforme modelo 
Anexo III); 
 
6.2.11 - Declaração da empresa de que esta não foi declarada inidônea para contratar com o poder público, nos 
termos do inciso IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93, conforme modelo Anexo II - A; 
 
6.2.13 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente, acompanhada da última anuidade quitada; 
 
6.3.14 - Comprovante de habilitação na especialidade credenciada; 
 
6.2.15 - Alvará sanitário. 
 
6.2.16 - Documentação constante do item 6.3 deste Edital de todos os (s) profissionais que vão prestar os 
serviços; 
 
6.2.17 - Prova de vínculo entre a empresa e os profissionais que irão prestar os serviços. 
 
6.3 - PARA PESSOAS FÍSICAS /PROFISSIONAIS LIBERAIS: 
 
6.3.1 - Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
6.3.2 - Carteira de Identidade (RG); 
6.3.3 - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
6.3.4 - Prova de regularidade, referente a todos os tributos, perante a Fazenda Estadual (do domicílio ou sede 
da empresa), mediante apresentação de Certidão de Regularidade; 
6.3.5 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (do domicílio ou sede da entidade), abrangendo 
todos os tributos administrados pelo município, mediante apresentação de Certidão de Regularidade, expedida 
pelo órgão Municipal competente; 
6.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  
6.3.8 - Comprovante de residência; 
6.3.9 - Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do curso; 
6.3.10 - Cópia do Título de Especialização (se for especialista); 
6.3.11 - Certidão Negativa de Débito com o respectivo Conselho de Classe; 
6.3.12 - Cópia de Comprovante de Conta no Banco do Brasil; 
6.3.13 - Declaração de Não Acumulação de Cargos.  
 
6.4 - A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o exigido no item acima, impedirá o 
credenciamento da empresa ou pessoa física/profissional liberal interessada; 
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6.5 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos documentos originais 
sejam apresentados no momento da entrega, para a devida autenticação por servidor apto para praticar tal ato. 
Os documentos retirados pela Internet terão sua autenticidade verificada junto às páginas dos órgãos 
emissores. Não serão consideradas as documentações ou propostas apresentadas por: telex, telegrama, via 
postal, fax ou e -mail; 
 
6.6 - A forma de execução dos serviços discriminados nesse Edita l, será através de encaminhamento, 
requisição ou autorização específica e instruções da Secretaria Municipal de Saúde e demais cláusulas do 
Contrato de Credenciamento (Anexo V). 
 
6.7 - No credenciamento de Pessoa Física, caso haja um número maior de pleiteantes que a quantidade de 
vagas, ou seja, na ocorrência de um número de habilitados maior que o limite máximo para o credenciamento, 
as mesmas serão submetidos à prova de títulos, tendo como parâmetro as balizas a seguir descritas. Caso haja 
concorrência entre pessoa física e jurídica pela mesma vaga ou serviço, onde não haja possibilidade de rateio 
de cotas, aplicar-se-á os critérios de seleção relativos à pessoa física, devendo ser objeto de avaliação e 
comparação os títulos dos responsáveis diretos pela prestação do serviço;  
 

6.7.1 - Prova de Títulos – limite máximo 10 Pontos – Conforme Quadro abaixo: 
 

TÍTULO 
VALOR 

UNITÁRIO 

LIMITE 
MÁXIMO DE 

TÍTULOS 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Experiencia  comprovada de  no mínimo 6(seis) 
meses, ligada diretamente a área e cargo 
pretendido  

2,00 01 2,00 

Curso na área de saúde, com Tema Específico da 
área e cargo pretendido, com carga horária 
mínima de 20 horas;  

1,50 pontos 03   4,50 

Certificado de participação em eventos 
diretamente ligados a área e cargo pretendido, 
com carga horária superior a 08 horas; 

1,00 ponto 03 3,00 

Certificado de participação em eventos 
diretamente ligados a área e cargo pretendido, 
com carga horária inferior a 08 horas; 

0,50 pontos 1  0,50 

TOTAL 10 Pontos  
 

6.7.1.1 - A prova da experiência profissional será feita em fotocopia simples, mediante a apresentação 
da Carteira de Trabalho e da Previdência Social (CTPS) e/ou de Contrato de Trabalho/ Prestação de 
Serviço ou, ainda, de Declaração firmada por Órgão Gestor de Pessoal de Secretaria Municipal de 
Saúde/Administração, desde que apresentem os dados de identificação do candidato, as datas de início e 
término do trabalho e especifiquem a função/atividade desempenhada para que se possa analisar a 
compatibilidade com o cargo ao qual o candidato concorre. Na hipótese do contrato de trabalho 
registrado na CTPS ainda estar na sua vigência, deverá ser apresentada uma Declaração que informe 
esta condição. A Declaração, sendo a original, dispensa autenticação.; 
 
6.7.1.2 - Todos os documentos devem conter data de início e término da atividade, especificar a 
função/atividade desempenhada pelo candidato, estar em papel timbrado, devidamente assinado e com 
o carimbo respectivo gestor e não apresentar rasuras; 
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6.7.1.3 - A nota da prova de títulos será definida pelo somatório de pontos obtidos de acordo com 
experiência profissional e certificados de cursos de formação; 
 
6.7.1.4 - Os comprovantes dos títulos, assim como demais documentos, desde que entregues, não 
poderão ser substituídos, bem como não será permitido acrescentar outros títulos; 
 
6.7.1.5 - Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa e precisa, as 
informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias estiverem ilegíveis, mesmo 
que parcialmente; 
 
6.7.1.6 - Cada título será considerado uma única vez, devendo a comissão avaliadora primar sempre 
pela maior pontuação; 
 
6.7.1.7 - Somente serão considerados como títulos os cursos que têm relação direta com o descrito nas 
especificações deste edital e, no caso de cursos de especialização, só serão aceitas as que foram 
expedidos por instituição de ensino credenciada pelo MEC ou órgãos governamentais, sociedades de 
entidades ou Conselhos de classes; 
 
6.7.1.8 - Serão recusados, ou se aceitos não serão computados os títulos que não atenderem às 
exigências deste Edital; 
 
6.7.1.9 - Em hipótese alguma, a documentação referente a títulos será devolvida aos candidatos. Após o 
término do processo seletivo toda a documentação será devidamente incinerada. 

 
6.7.2 - Critérios de Desempate: Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência 
para efeito de classificação, sucessivamente, ao candidato que: 
 

a) tiver mais tempo de experiência comprovada no cargo para o qual concorre; 
b) tiver mais tempo de experiência comprovada no serviço público; 
c) for mais idoso (Lei Federal nº 10.741 de 01/10/2003, art.27, parágrafo único). 

 
7 - JULGAMENTO: 
 
7.1 - O Julgamento da habilitação e o resultado do credenciamento dos participantes, será feito à medida que 
os envelopes forem sendo recebidos, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega. 
 

7.1.1 - A primeira reunião da Comissão deverá ocorrer no prazo mínimo de 02 (dois dias) e no máximo de 
até 08 (dias) úteis após a data de início da entrega dos documentos, podendo posteriormente reunir-se com 
a frequência que julgar necessário e razoável à continuidade dos serviços, desde que não contrarie 
nenhuma norma legal vigente; 
 
7.1.2 - Considerando a necessidade contenção, Enfrentamento e Tratamento de vítimas da Pandemia pela 
COVID-19, bem como Lei Federal nº 13.979/2020 e Decretos de Calamidade Pública do Município de 
Malhada de Pedras-Ba, fica excepcionado os prazos contidos no Item 7.1.1, podendo, no caso dos 
profissionais contratados para esta finalidade, a entrega dos documentos ocorrer a partir em 48 horas após 
a (re)publicação deste edital; 
 
7.1.3 - Caso seja identificado a necessite emergencial da utilização dos serviços relacionados ao 
enfretamento da Pandemia, fica autorizada a imediata contratação dos prestadores, com a apresentação da 
Documentação até 48 horas úteis após o início da prestação do referido serviço. 
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7.2 - Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste Edital e em seus anexos 
ou em desacordo com as formalidades prescritas. 
 
7.3 - A Comissão de Avaliação ou a Secretaria Municipal de Saúde poderão, durante análise da 
documentação, convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos, porventura necessários. 
 
7.4 - Mensalmente será realizada a divulgação dos resultados referentes aos profissionais. 
 
8 - DO CONTRATO: 
 
8.1 - Será firmado o Contrato de Credenciamento válido por 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, bem como 
rescindido a critério da administração. 
 
8.2 - A assinatura do contrato deverá ocorrer na sede da Prefeitura Municipal, à Praça da Bandeira, nº 07, 
centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, até o 3º (terceiro) dia útil, após a convocação regular do 
mesmo, conforme art. 64 da Lei Federal 8.666/93. 
 
9 - PUBLICAÇÃO: 
 
9.1 - As publicações serão feitas pelo: 
 

d) Diário Oficial do Município; 
e) Página da Internet (www.malhadadepedras.ba.gov.br). 

 
10 - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 
 
10.1 - A remuneração dos serviços prestados será de acordo com a tabela constante no item 1 (Objeto) deste 
Edital. 
 
10.2 - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária/ crédito em conta, até o décimo quinto dia útil 
do mês subsequente para as Notas Fiscais/Faturas entregues até o último dia útil do mês do faturamento, 
condicionado à apresentação da relação de atendimento e guias correspondentes que deverão ser atestados 
pela Secretaria Municipal solicitada. 
 
10.3 - Para efetivação do pagamento, a contratada deverá demonstrar situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais e tributários instituídos por lei. 
 
10.4 - Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidas a contribuição social para Seguridade Social aos 
segurados vinculados do RGPS/INSS, até o limite máximo do salário -contribuição e o IRRF - Imposto de 
Renda Retido na Fonte, conforme limites e condições previstas na legislação vigente. 
 
10.5 - As despesas decorrentes deste processo correrão a conta da dotação orçamentária:  
 
Unidade Orçamentária: 07107 - Fundo Municipal de Saúde 
Projeto/Atividade: 2.033 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios 
Projeto/Atividade: 2.060 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
Unidade Orçamentária: 07107 - Fundo Municipal de Saúde 
Projeto/Atividade: 2.029 - Incentivo ao Programa da Saúde da Família - PSF 
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Classificação Econômica: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
11 - REAJUSTE DE PREÇOS: 
 
11.1 - Os preços contratados somente poderão ser alterados após 12 (doze) meses de vigência dos contratos, 
podendo ser reajustados com base na variação do IGP -M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação 
Getúlio Vargas , abrangendo o período compreendido entre a data da proposta e o mês correspondente ao do 
implemento da anualidade. 
 
12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 
12.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município de Malhada de Pedras-Ba, poderá, garantida 
prévia defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à contratada as seguintes sanções previstas no art. 87 da 
Lei Federal 8.666/93: 
 
I - advertência; 
II - multa na forma prevista no item 12.3 deste Edital; 
III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por prazo não superior a dois anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
12.2 - As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas dos pagamentos devidos à contratada, a 
critério exclusivo do Município de Malhada de Pedras-Ba, e quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
12.3 - Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total dos serviços prestados, relativa ao 
mês da ocorrência, quando a contratada: 
 

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo em parte, a terceiros, sem prévia autorização por escrito 

do Município de Malhada de Pedras-Ba; 
c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da 

obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 
d) Desatender as determinações da fiscalização; 
e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais; 
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo fixado; 
g) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado; 
h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má -

fé, venha causar danos ao Município de Malhada de Pedras-Ba e/ou a terceiros, independente da 
obrigação do contratado em reparar os danos causados. 

 
12.4 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
 
12.5 - Ocorrerá o descredenciamento quando: 
 

12.5.1 - Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital; 
 
12.5.2 - Na recusa injustificada do credenciado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento. 

 
13 - DOS RECURSOS 
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13.1 - Caberá recurso no caso de credenciamento ou não credenciamento, apresentado pelos candidatos 
concorrentes, no prazo de dois dias úteis da data da publicação da homologação dos resultados, no mesmo 
local onde forma entregue os documentos para habilitação. Não serão aceitos recursos interpostos por correio 
eletrônico, meio magnético ou por fax; 
 

13.1.1 - São competentes para julgamento de recursos a comissão especial de Credenciamento, em 
primeira instância, e o secretário Municipal de Saúde, em última, ouvida a Procuradoria Jurídica. Em 
todo caso a decisão deverá ocorrer no prazo máximo de cinco dias úteis. 

 
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
14.1 - As alterações de endereço, telefone ou fax, deverão ser comunicadas à Comissão de Licitação, situada à 
Praça da Bandeira, nº 07, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia. 
 
14.2 - Informações sobre este Credenciamento poderão ser tratadas no Setor de Licitações, situada à Praça da 
Bandeira, nº 07, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, telefone (77) 3449-2120. 
 
14.3 - As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste edital, bem como, quaisquer outras informações, 
deverão ser solicitadas à Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça da Bandeira, nº 07, centro, na 
cidade de Malhada de Pedras, Bahia. 
 
14.4 - Obedecidas às condições previstas no contrato, o credenciado poderá, a qualquer tempo, pedir 
desligamento. 
 
14.5 - A Secretaria Municipal de Administração poderá, obedecidas as condições previstas no contrato e no 
seu interesse, descredenciar as instituições ou profissionais que não apresentarem demanda de atendimento. 
 
14.6 - A Comissão de Licitação, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 8666/93 e 
alterações, reserva -se no direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo relativo a este credenciamento. 
 
14.7 - Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em greve, se a licitante 
não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento vencido, juntamente 
com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra em greve através de: cópia de matéria e/ou 
reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor. 
 
14.8 - A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação integral e irretratável de 
todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como na observância 
dos preceitos legais e regulamentares em vigor. 
 
14.9 - Nenhuma indenização será devida aos credenciados pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 
documentos relativos ao presente credenciamento. 
 
14.10 - Fica eleito o Foro da Comarca de Malhada de Pedras-Ba, para dirimir as questões decorrentes do 
presente Edital, inclusive quanto á execução do contrato que vier a ser celebrado. 
 
15 - FAZEM PARTE DESTE EDITAL: 
 
15.1 - MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - Anexo I-A para Pessoas Jurídicas e 
Anexo I-B para Pessoas Físicas/Profissionais Liberais; 
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15.2 - MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE  - Anexo II -A para Pessoas 
Jurídicas e Anexo II -B para Pessoas Físicas/Profissionais Liberais; 
 
15.3 - MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  - Anexo III, somente para Pessoas Jurídicas; 
 
15.4 - MODELO DE PROPOSTA - Anexo IV-A para Pessoas Jurídicas e Anexo IV-B para Pessoas 
Físicas/Profissionais Liberais; 
 
15.5 - MINUTA DE CONTRATO  - Anexo V. 
 

Malhada de Pedras-Ba, 20 de Abril de 2021. 
 
 
 

Carlos Roberto Santos da Silva 
Prefeito  
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 
 

ANEXO I - A 
(Pessoa Jurídica) 

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba 
 
A empresa __________ , estabelecida (o) á Rua/ Av_____________________nº____, 
bairro_______________,na cidade de________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________,vem requerer o seu credenciamento nos termos do Edital de CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2021, para Credenciamento de Serviços de Profissionais de Saúde (Médicos de PSF; Médicos 
Plantonistas e Médico Urologista) para atendimento nas Unidades de Saúde do Município, conforme 
especificado abaixo: 
 
 

SERVIÇOS (S): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Para tanto, manifesta a sua concordância com os termos do edital e da minuta do contrato - padrão adotado 
pela Prefeitura, do qual tem plena ciência, inclusive quanto aos preços oferecidos. 
 
 
 
 

____________, _______de _____________ de _________. 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

(carimbo de CNPJ) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 
 

ANEXO I - B 
(Pessoa Física) 

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
A 
Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba 
 
 
Eu, ___________________________, residente e domiciliado na _____________________nº____, 
bairro_______________, na cidade de________________, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 
__________________, venho requerer o meu credenciamento nos termos do Edital de 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, para Credenciamento de Serviços de Profissionais de Saúde (Médicos 
de PSF; Médicos Plantonistas e Médico Urologista) para atendimento nas Unidades de Saúde do Município, 
conforme especificado abaixo: 
 

SERVIÇOS (S): 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Para tanto, manifesta a sua concordância com os termos do edital e da minuta do contrato - padrão adotado 
pela Prefeitura, do qual tem plena ciência, inclusive quanto aos preços oferecidos. 
 
 
 
 

____________, _______de _____________ de _______. 
Assinatura do Profissional Autônomo 

(com carimbo) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 
 

ANEXO II - A 
 (PESSOA JURÍDICA) 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do Credenciamento nº 001/2021 que a empresa 
______________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº____________________, com endereço 
à_________________________________________________________, na cidade de 
___________________, estado de __________, não foi declarada INIDÔNEA para contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como que 
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar 
a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica -financeira. 
 
 
 

____________, _______de _____________ de _______. 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

(carimbo de CNPJ) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
 
 

ANEXO II - B 
(PESSOA FÍSICA) 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do Credenciamento nº 001/2021 que não fui declarado (a) 
INIDÔNEO (A) para contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 
documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, 
regularidade fiscal e idoneidade econômica -financeira. 
 
 
 

____________, _______de _____________ de ______. 
 

Assinatura do Profissional Autônomo 
CPF: ________________________ 

Endereço: ___________________________________________________ 
(com carimbo) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO MENOR 
 
 
 
 

A empresa _________________, inscrita no CNPJ nº___________________ , DECLARA, sob as penas da 
lei que, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição da República e inciso V do 
Art. 27º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, acrescido pela Lei nº 9.854 de27 de Outubro de 1999, 
regulamentado pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14(quatorze) anos. 
 
Por ser verdade, firmo a presente, para que se possam tomar efeitos legais. 
 
 

____________, _______de _____________ de _______. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(carimbo de CNPJ) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 6726 de Abril de 2021

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 
ANEXO IV - A 

(PESSOA JURÍDICA) 
PROPOSTA 

 
Assunto: Credenciamento 
 
Pretendendo colaborar com o atendimento a população (consultas médicas) dessa Prefeitura, vimos oferecer 
nossos serviços profissionais. 
 
Declaramos, para todos os fins de direito, concordar com as condições do Edital, no tocante a forma de 
atendimento, instalações e tabela de preços. 
 
Comprometemo-nos a fornecer a Comissão de Licitação e/ou a Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer 
informações ou documentos solicitados. 
 
Estamos cientes de que a qualquer momento o Município de Malhada de Pedras-Ba poderá cancelar o 
credenciamento nos termos do respectivo contrato. 
 
Com o objetivo de manter o cadastro de credenciamento sempre atualizado, informaremos de imediato, toda e 
qualquer alteração que venha ao correr em nossos dados cadastrais. 
 

____________, _______de _____________ de _______. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(carimbo de CNPJ) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 
ANEXO IV - B 

(PESSOA FÍSICA/PROFISSIONAL LIBERAL) 
PROPOSTA 

 
Assunto: Credenciamento 
 
Pretendendo colaborar com o atendimento a população (consultas médicas especializadas e exames) dessa 
Prefeitura, vimos oferecer nossos serviços profissionais. 
 
Declaramos, para todos os fins de direito, concordar com as condições do Edital, no tocante a forma de 
atendimento, instalações e tabela de preços. 
 
Comprometemo-nos a fornecer a Comissão de Licitação e/ou a Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer 
informações ou documentos solicitados. Estamos cientes de que a qualquer momento o Município de Malhada 
de Pedras-Ba poderá cancelar o credenciamento nos termos do respectivo contrato. 
 
Com o objetivo de manter o cadastro de credenciamento sempre atualizado, informaremos de imediato, toda e 
qualquer alteração que venha a ocorrer em nossos dados cadastrais. 
 

____________, _______de _____________ de _______. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(carimbo de CNPJ) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
 

ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ______/______ 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE Malhada de Pedras-Ba  E A 
EMPRESA OU O PROFISSIONAL__________________________. 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS-BA , pessoa jurídica de direito público, O 
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
14.106.561/0001-84, através do Fundo Municipal de Saúde com sede na Praça da Saudade, s/n, centro, na 
cidade de Malhada de Pedras, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.565.660/0001-94, neste ato denominado 
TOMADOR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Carlos Roberto Santos da Silva , e por 
sua Secretária Municipal de Saúde (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), a Sra. Cleyderson 
Aguiar Caetano, doravante denominado TOMADOR, e a Empresa/Pessoa Física 
_____________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º_________, com endereço na 
_______________________________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
__________________________,(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) do RG n.° 
__________ e do CPF n.° ____________,doravante denominada(o) PRESTADOR, com base na Lei Nacional 
n.° 8.666/93, c/c com as disposições previstas na Lei Nacional nº10.406/02 -Código Civil e Edital nº ............., 
que dispõe acerca do contrato de prestação de serviços, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de 
prestação de serviços, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente edital tem como objeto a Credenciamento de Serviços de 
Profissionais de Saúde (Médicos de PSF; Médicos Plantonistas e Médico Urologista) para atendimento nas 
Unidades de Saúde do Município, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Malhada de Pedras-Ba, conforme tabela abaixo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  Os serviços serão prestados nos dias______________, no horário de 
________________, no estabelecimento situado à __________________________________________, na 
cidade de Malhada de Pedras-Ba. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do presente Contrato será de R$________ 
(_________________________) sendo o valor unitário de cada procedimento de R$ __________ 
(________________________). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária/ crédito em conta, até o 
décimo quinto dia útil do mês subsequente para as Notas Fiscais/Faturas entregues até o último dia útil do mês 
do faturamento, condicionado à apresentação da relação de atendimento e guias correspondentes que deverão 
ser atestados pela Secretaria Solicitante do Serviço............................. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Para efetivação do pagamento, a contratada deverá demonstrar situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais e tributários instituídos por lei. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Sobre o valor do crédito pago e previsto serão retidas a contribuição social para 
Seguridade Social aos segurados vinculados do RGPS/INSS, até o limite máximo do salário -contribuição e o 
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme limites e condições previstas na legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido que nos preços acima estão incluídos todos 
os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na Cláusula Primeira deste 
instrumento, constituindo-se na única remuneração devida. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as 
obrigações e especificações constantes na tabela da Cláusula Primeira. 
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CLÁUSULA QUINTA: Os preços contratados somente poderão ser alterados após 12 (doze) meses de 
vigência do contrato, podendo ser reajustados com base na variação do IGP -M (Índice Geral de Preços de 
Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, abrangendo o período compreendido entre a data da proposta e o mês 
correspondente ao do implemento da anualidade. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O requerimento, por escrito, de reajustamento deverá ser efetuado no prazo de 30 
dias, contados da data de implemento da anualidade, e será dirigido ao Presidente da Comissão de Licitação, 
devendo ser apresentado no Setor de Protocolo, desta Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 07, centro, na 
cidade de Malhada de Pedras, Bahia. 
 
CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA se compromete a realizar os exames e procedimentos médicos, 
somente através de encaminhamento, requisição ou autorização específica, marcados previamente pelo 
CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA , responderá pela solidez, segurança e perfeição dos 
serviços executados, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra 
terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou deles decorrentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A CONTRATADA durante a vigência do presente contrato, obriga -se a 
manter todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento nº 001/2021. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, até o último dia 
útil de cada mês, um relatório dos exames realizados para conferência dos atendimentos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Os uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional necessários à 
prestação dos serviços objeto do presente termo contratual, bem como manutenção dos equipamentos e 
encargos sociais são de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA OITAVA: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo o mesmo ser renovado, conforme artigo 57 da Lei 8666/93 e suas alterações, de acordo 
com as necessidades do Município, bem como ser rescindido a qualquer tempo de acordo com o interesse da 
administração. 
 
CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA não poderá sub-rogar ou sub-empreitar no todo ou em parte, o 
presente contrato ou serviço a que ele se refere, sem prévia autorização por escrito do CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de autorização prevista nesta Cláusula, nenhum vício existirá entre o 
CONTRATANTE e a sub-rogada ou subempreitada, continuando a CONTRATADA responsável 
plenamente pelos encargos aqui assumidos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer ato omisso que 
implique descumprimento de quaisquer Cláusulas, por parte da CONTRATADA . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE , 
poderá, garantida prévia defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações: 
 
I - advertência; 
II - multa na forma prevista no §2º; 
III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por prazo não superiora dois anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO -  As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, a critério exclusivo do CONTRATANTE , e quando for o caso, 
cobradas judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO -  Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total 
dos serviços prestados, relativa ao mês da ocorrência, quando a CONTRATAD A: 
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a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo em parte, a terceiros, sem prévia autorização por escrito 

do Município de Malhada de Pedras-Ba; 
c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da 

obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 
d) Desatender as determinações da fiscalização; 
e) Cometer qualquer infração ás normas legais federais, estaduais e municipais; 
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo fixado; 
g) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado; 
h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-

fé, venha causar danos ao Município de Malhada de Pedras-Ba e/ou a terceiros, independente da 
obrigação do contratado em reparar os danos causados. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO -  As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Ocorrerá o descredenciamento quando: 
 

a) Por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Contrato e no 
Edital do Credenciamento nº 001/2021; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A quantia a ser despendida em virtude do presente Contrato advém de 
verba própria da Dotação Orçamentária nº 
 
Órgão: ................................................ 
Programa/Atividade: ................................................ 
Classificação Econômica: ................................................ 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os serviços serão prestados rigorosamente dentro das especificações 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de 
valores aos beneficiários pelo atendimento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A CONTRATADA deverá realizar o serviço dentro do prazo, contados da data 
da solicitação do agendamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O atendimento deverá ser realizado todos os dias da semana. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - os atendimentos médicos deverão ser realizados no Município de Malhada de 
Pedras-Ba, em local estipulados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As alterações de endereço, telefone ou fax, deverão ser comunicadas à 
Comissão de Licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A qualquer tempo, poderá a Secretaria Municipal de Saúde, diretamente 
ou por empresa contratada para esse fim, realizar inspeção das instalações das entidades credenciadas para 
verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e capacidade técnico-operativa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES 
 
- DA CONTRATANTE: 
a) A CONTRATANTE se compromete, durante a vigência do presente Contrato, a fornecer ao 
CONTRATADO todas as condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto do mesmo. 
b) A CONTRATANTE se compromete emitir relatório trimestral através do Coordenador da unidade de 
Saúde onde o CONTRATADO estiver prestando serviço, a fim de certificar e comprovar os atendimentos 
realizados. 
c) A CONTRATANTE se compromete ainda a Fiscalizar o cumprimento das CLÁUSULAS deste contrato, 
emitindo relatório, por intermédio da Coordenação da Unidade, onde o (a)  

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
e) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual, ficando todo e qualquer 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 72 26 de Abril de 2021

pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto que trata este Contrato; 
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato; 
g) Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado; 
h) Comunicar em tempo hábil à Contratada os serviços a serem executados; 
i) Supervisionar e fiscalizar os procedimentos e acompanhar a execução dos serviços saúde.  
 
- DA CONTRATADA: 
a) Prestar os serviços especificados no Termo de Credenciamento Profissional; 
b) Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto 
deste termo serão de exclusiva responsabilidade do Contratado.  
c) O CONTRATADO assumirá integral responsabilidade pela boa execução dos serviços, assim como pelo 
cumprimento dos elementos constantes do processo.  
d) Apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade para 
com as Fazenda Pública Municipal e o respectivo Conselho de Classe; 
e) O CONTRATADO se compromete a disponibilizar a CONTRATANTE, de acordo com as necessidades 
deste, a quantidade integral de horas de serviço a serem executadas nas Unidades Municipais de Saúde; 
f) Na execução dos serviços, objeto do Termo de Credenciamento, o CONTRATADO, deverá observar a 
legislação vigente, em especial as relativas ao exercício profissional, conforme normas do respectivo 
Conselho de Classe; 
g) Na execução do objeto deste contrato, o (a) CONTRATADO(A) deverá: 
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h)  Executar com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto do contrato, por sua conta e risco, sob 
sua total responsabilidade; 
i) Observar as normas legais e regulamentares; 
j) Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas às protegidas 
pelo sigilo; 
k) Levar ao conhecimento da CONTRATANTE as irregularidades de que tiver ciência em razão da execução 
deste contrato; 
l) Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público, colocado à sua disposição para 
execução do objeto deste contrato; 
m)  Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
n) Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com quem mantiver contato em decorrência da 
execução deste contrato; 
o) Não delegar a terceiros as atribuições que sejam de sua competência e responsabilidade em decorrência da 
execução deste contrato; 
p) Não promover manifestação de apreço ou desapreço ao CONTRATANTE ou a seus subalternos no recinto 
do local de execução do contrato; 
q) Não compelir ou aliciar pessoas com que se relacione em razão deste contrato, no sentido de filiação a 
associação profissional ou sindical, ou a partido político; 
r) Não retirar, sem previa autorização, por escrito, da CONTRATANTE, qualquer documento ou objeto, que 
não seja de sua propriedade, do local onde executa o objeto deste contrato; 
s) Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto deste contrato; 
t) Não praticar comércio de compra e venda de bens e/ou serviços no recinto do local onde executa o objeto 
deste contrato; 
u) Não se valer do presente contrato para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade 
da Administração Pública; 
v) Não utilizar pessoal ou recursos materiais do local onde executa os serviços objeto deste contrato, 
colocados a sua disposição em razão deste, em serviços ou atividades particulares; 
w) Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do presente contrato; 
x) Não aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos 
pessoais ou vantagens de qualquer espécie, em razão da execução do presente contrato; 
y) Não proceder de forma desidiosa, assim entendida a falta ao dever de diligência na execução deste 
contrato; 
z) Não praticar durante a execução deste contrato, ofensa física ou verbal, a qualquer pessoa, salvo em 
legitima defesa própria ou de outrem; 
aa) Não revelar segredos de que teve conhecimento em função deste contrato. 
bb) Cumprir as obrigações assumidas em contrato que decorra do presente Edital, nos prazos avençados e 
qualidade exigida;  

cc) Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e 
qualitativamente, o atendimento do objeto;  
dd) Garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados no exercício de seu poder de 
fiscalização;  
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ee) Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A Secretaria Municipal de Saúde designará um funcionário do seu quadro 
de pessoal para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato está vinculado ao Edital de Credenciamento nº 
001/2021 e do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº________, assim como as determinações da Lei 
Federal nº 8666/93 e suas alterações, mesmo nos omissos. 
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Elegem as partes o Foro da Comarca de Malhada de Pedras-Ba, para dirimir qualquer ação oriunda do 
presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, valor e 
forma, que vão assinadas pelas partes, e testemunhas abaixo. 
 

Malhada de Pedras-Ba,  ________ de ___________ de _______. 
 
 
 

_______________________________ 
.......................................... 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
_______________________________ 

.......................................... 
Gestora do FMS 

Contratante 
 

___________________________________ 
.......................................... 

Credenciado (a) 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome: _____________________ Nome:_______________________ 
Assinatura: __________________ Assinatura:___________________ 
CPF: _______________________ CPF:_________________________ 
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AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 013/2021  
 
 
Processo de Administrativo n.º 040/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CÂMARAS DE AR, PITOS, PROTETORES E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA REPOSIÇÃO 
DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MORTUGABA-BA, CONFORME ANEXO I. 
 
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 07 de maio 
de 2021, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, 
Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo 
Licitatório acima especificado. 
 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia. 
 
 
Mortugaba-Ba. 26 de abril de 2021. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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