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Lei 8.666/93, alterada e consolidada e ção complementar em vigor, no que couber

PREÂMBULO

A SECRETARIA DE SAÚDE da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, através da Comissäo de
Licitagäo, localizada a Av. Coronel Correia no 1073, Parque Soledade, Caucaia, Estado do Ceará,
toma público para conhecimento de todos os interessados que no perfodo de 19 DE JULHO DE
2021 A 3'l DE DEZEMBRO DE 2021 estará recebendo presencialmente as solicitações de
inscrições e de lorma presencial os documentos referentes ao CREDENC|AMENTO DE PESSOAS
JUR¡DlcAs PARA PRESTAçÃo DE sERvrços NA ÁREA DE sÀúDE DE tNTEREssE DA
SEGRETARIA DE SAÚDE oö ttut¡lcíp¡o oÉ cAUcA¡A, conforme especificações contidas no
projeto básicoltermo de referência, constante do anexo I do edital, tudo de acordo com a Lei n.o
8.666/93, alterada e consolidada e legislaçäo complementar em vigor, bem como portaria no 3312021
de 24 de fevereiro de 2021a SECRETARIA DE SATJDE do Municfpio de Caucaia/CE.

OBJETO:
CREDENCTAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAçÃO
DE SERVIçOS NA Anen DE SATJDE DE ]NTERESSE DA
SECRETARIA DE SAIJDE DO MUNICfPIO OE CAUCAIA.

NO DO PROCESSO: 2021.07.14.01-SMS

ORGAO
¡NTËRESSADO: SECRETARIA DE SALJDE.

ESpÉqe: CREDENCIAMENTO

PERíODO PARA
CREDENCIAMENTO: 19 DE JULHO ÐE2O21A 31 DE DEZEMBRO DE2O21

ANEXOS DESTE EDITAL:
1. Projeto BásicoÆermo de Referência.
2. Solicitação de credeneiamento/ Modelo de carta proposta
3. Modelo de Declarações.
4. Minuta do contrato.

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS PARA
DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE

2.1. Poderão participar do processo de credenciamento, pessoas jurfdicas legalmente constituldas,
com capacidade técnica comprovada, idoneidade econômico-financeira, reg ularidade ju rld ico-fisca I

e trabalhista, que não estejam em processo de suspensão ou declaraçäo de inidoneidade por parte
do poder público, que satisfaçam as condiçöes de habilitação fixadas neste Edital e que aceitem as
exigências estabelecidas pelas normas da Prefeitura Municipal de Caucaia, dos decretos estaduais

Federal8.666/93, no que couber

Correia 1073

sobre o assunto e da Lei
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2.2. Não poderá participar do credenciamento Pessoa jurldica que tenha sido declarada inid
para contratar com a Administraçäo Pública direita ou indireta, federal, estadual ou municipal,
tenham sido descredenciados pela Prefeitura Municipal de Caucaia, anteriormente
descumprimento de cláusulas contratuais ou irregularidade na execuçäo dos serviços prestados.
2.3. A apresentaçäo do pedido de credenciamento implica na manifestação de interesse em participar
do processo de credenciamento junto a Prefeitura Municipal de Caucaia, no perlodo de entrega da
documentaçäo, conforme disposto no item 2, e aceitação e submissão, independentemenie de
declaração expressa, a todas as normas e condições estabelecidas no presente Edital, seus anexos,
bem como aos atos normativos pertinentes expedidos pela Administraçäo Municipal.
2.4. A inscrição implica na manifestaçäo de interesse em participar do processo de credenciamento
junto a SECRETARIA DE SAUDE, bem como, na aceitação e submissäo, independentemente de
declaraçäo expressa, a todas as normas e condições estabelecidas no presente Edital, seus anexos,
bem como aos atos normativos pertinentes expedidos pela SEGRETARIA DE SAÚDE.
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3.1. As Documentações de credenciamento
Licitaçäo do Municfpio de Caucaia, no período
2021, das 08H ÀS tZn E DAS l3H ÄS t6H,
Soledade, Caucaia, Estado do Ceará.

serão recebidas no Departamento de Gestão de
de 19 DE JULHO DE2O21 A 3I DE DEZEMBRO DE
localizada na Av. Coronel Correia, no 1073, Parque

3.2. Os interessados poderão solicitar credenciamento a qualquer tempo, durante o prazo da
Chamada Pública, desde que cumpridos todos os requisitos deste Edital de Credenciamenio.
3.3. A solicitação de credenciamento e os documentos apresentados de forma incompletia, rasurada
ou em desacordo com o estabelecido neste Edital será considerada inepta, podendo o interessado
apresentar nova solicitação escoimada das causas que ensejaram sua inépcia, dentro do prazo de
inscrição, sendo a última data de entrega de documentos que prevalecerá.
3.4. Os interessados poderäo solicitar credenciamento, no perfodo determinado neste edital, desde
que cumpridos todos os requisitos e que esteja vigente o presente Edital de Credenciamento.
3.5. A solicitação de credenciamento somente será definitivamente efetivada quanto da entrega dos
documentos de forma presencial, contudo, o resultado da solicitação de credenciamento ficará
adstrita à análise e averiguação por parte da comissão de Credenciamento, a qualserá realizada em
conformidade com a discricionariedade da secretaria.

4.1. !a o proponente deverá habilitar-se realizando a DE
CREÐENCIAMENTO através de preenchimento de FORMULÁR!ODE
CREDENCIATT'IENTO/CARTA PROPOSTA (CONFORME ANEXO) e realizar a entrega dos
documentos de credenciamento, de modo presencial, juntamente Comissão de Licitação localizada
no Departamento de Gestão de Licitação, situado a Av. Coronel Correia, no 1073, Parque Soledade,
Caucaia, Estado do Ceará.
4.2. Os interessados em participar deverão apresentar os documentos para habilitaçäo em
ENVELOPE LACRADO contendo na parte externa a seguinte indicação:

ENVELOPE NO 01 . HABILITACAO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
GREDENC|AI||ENTO N.o 2021.07.14.01 €Ms
PARTICIPANTE:
CNPJ:

Av. Coronel Soledade
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4.3. Estará apto ao credenciamento apenas a pessoa jurídica que estiver em conformidade
todas as exigências constantes da funçäo pleiteada, conforme anexo I - Projeto Básico/Termo de
Refgrência.
4.4. Serão declarados credenciados TODOS OS INTERESSADOS que estiverem de acordo cÆm
este Edital e que atenderem aos requisitos de Credenciamento, contudo, as contratações serão
realizadas conforme necessidade da SECRETARIA DE SAÚDE.
4.5. Os documentos entregues pelos inscritos serão analisados pela Comissäo de Licitaçäo, a qual
emitirá os resultados, julgamentos e comunicados;
4.6. Havendo mais de um interessado, ou havendo interessados em quantidade superior a demanda,
será estabelecida ordem cronológica de credenciamento, cuja formação levará em conta a data e
hora da entrega dos documentos pelos proponentes.
4.7. A Comissão de Licitação se reserva ao direito de realizar a análise dos documentos de
credenciamentos dos solicitantes em conformidade com as demandas e necessidades por parte da
SEGRETARIA DE SAÚDE, logo, não haverá prazo fixado para divulgaçäo dos resuttados quando a
análise destes documentos.
4.8. O critério da análise dos documentos/propostas, bem como a contratação dos serviços será
realizada POR LOTE.

õ. PARA CREDENCIAR€E O PROPONENTE DEVERÁ HABILITAR€E ATRAVÉs oe:
5.1- RE|-ATvA À HAB|LITAçÃO JURíDrcA:
5.1.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual, no registro público de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a
matriz.
õ.1.2'ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL GONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a
matriz.
5.1.3'INSìCR|çAO DO ATO GONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas
- no Cartório de Registro das Pessoas Jurldicas acompanhada de prova da diretoria em exercício;
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de
Registro das Pessoas Jurfdicas do Estado onde opera com averbação no Cartério onde tem sede a
matriz.
5.1.4- DECRETO DE AUTORIZAçÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pafs, e ATO DE REGTSTRO DE AUTORtz¡çÃo PARA FUNctoNAMENTo
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2. RELATVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.2.1- Prova de inscrição no cadastro Nacional de pessoas Jurídicas (cNpJ);
5.2.2'Prova de inscriçäo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicllio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatfvel com o
objeto contratual;
5.2.3- Prova de regularidade, em plena validade, para com:
5.2.2.1'a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos
Tributos Federais e a Dlvida Ativa da União (PGFN), inclusive quanto ås contribuições sociais;
5.2.2.2' a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicllio cia licitante);
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5.2.2.3- a Fazenda Municipal (Certidäo Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
5.2.2.4- o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
5.2.2.5- a Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).
6.0- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscale trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição;
6.1- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicialcorresponderá ao mornento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual perlodo, a critério da Departamento de
Gestão de Licitações, para a regularização da documentação e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

9.2- A não-regularizaçäo da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejulzo das sanções previstas no art. 81, da Lei nd 8.666/93, sendo facultado a
convocaçäo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato,
ou a revogação da licitação ou do item, conforme o caso.

6.3- RE|-ATVA À QUALT F|CAçÃO ECONôi¡¡CO -HNANCE|RA :

6.3.1- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercfcio social, já exigfveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que
comprovem a boa situaçäo financeira da empresa, vedada a sua substituiçäo por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por lndices oficiais quando encenados há mais de 03
(três) meses da data de apresentaçäo da proposta, devidamente assinados por contabilista
registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor;
6.3.?- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurfdica;

6.4- RELATMA À QUAL|FICAçÃO rÉCUCe:
6.4.1- Comprovaçäo de aptidão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito
ptlblico ou privado, em nome da empresa, que comprove que o licitante tenha prestado ou esteja
prestando serviços compatlveis com o objeto da presente licitação.

6.4.2. Prova de lnscrição da proponente no(s) respectivo(s) conselho(s) regional(is) atinente(s) a(s)
respectiva(s) área(s) de saride pretendida(s) (CRM, CREF, coREN, cRo, cRF, cRp, cREFlTo,
CREFONO, CRN, CRTR).

6.4.2. DEIUATS DOCUMENTOS DE HAB|L|TAçÃO:
a) Declarações conforme modelo em anexo.

/

7.1. O presente credenciamento tem caráter precário, por isso, a qualquer momento, o credenciado
ou a gestão poderá denunciar o credenciamento, caso seja constatada qua lquer irregularidade na
obseruåncia e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação pertinente ou no
interesse do credenciado, sem prejulzo
7.2. O credenciado que desejar solicitar
com antecedência mfnima de trinta dias

do contraditório e da ampla defesa.
o descredenciamento deverá fazê-lo mediante aviso escrito,

8.1. serviços a serem contratados serão todos aqugles necessários à
SAUDE.açöes, projetos e atividades da SEGRETARIA DE
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B'2' No ato da assinatura do termo contrato, serão definidos os parâmetros, cronogramas,
metodologias e demais_¡jgmag9es p.ara a execução dos serviços, em consonância com asnecessidades da SEGRETARIA DE SAUDE
8'3' o credenciad"-11113 obrigatoriedade de realizar os serviços nos locais determinados pela
SEGRETARIA DE SAÚDE.

1l;.Af:"ação dos serviços levará em conta as determinações e orientações da SEGRETARIA DEITAUDE' tudo em conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referênciu em anexo do edital.

9. DOS REQUESITOS E JULGAMENTO
9'1' A Comissão de Licitação realizará a análise, averiguação e julgamento das solicitações decredenciamento em conformidade com as demandas sugéridás petã sÉcnereù¡ õË ðÄtjóË. 

'-
9'2' Após esta demanda e realizado o julgamento, serã publicado no Diário Oficial do Município -DoM e ou no site oficial do município, o resultado classificatório do credenciamento que se daráem conformidade pela ordem de precedência pela realizaçäo da solicitação de Credenciamento.9'3' o inte.ressado qo{e1á interpor recurso com suas motivações técniias e fundamentos jurídicos
no prazo de até 03 (três) dias úteis após a divulgação do résultado de classificação. Os iecursos
não possuirão efeito suspensivo;
9'3'1' Os recursos oferecidos serão apreciados pela Gomissão de Licitação no prazo de até 03(três) dias úteis. Caso não sejam acolhidos, serão encaminhados a autoridade competente, comparecer fundamentado sobre a manutenção da decisão, cabendo a autoridade competente a decisãofinal, em igual prazo;
9'3'2' Após a análise dos recursos, o resultado definitivo será publicado por meio de publicação noDiário oficial do Município - DoM e ou no site oficial do município.

10. DOS PROCEDTMENTOS DE CONTRATAçÃO
10'1'-Ultrapassada a fase de julgamento será ánerto o processo competente, o qualo Município decAUcAlA - CE convocará a(sf pessoa(s) jurídica(s) ðredenciada(s) para assiÅatura do contratoadministrativo, decorrente de processo administrativ'o autônomo d'e'lnexigibilidade, na ordem dapreferência estabelecida, que firmará o compromisso entre as partes, pelo påzo previsto, nos termosdo modelo que integra este Edital.
'10'2' As obrigações decorrentes do presente processo serão formalizadas mediante lavratura dosrespectivos contratos, subscritos pelo Município, através da SECRETARÀ DÈ 

-ðitfóE;
representada pelo(a) ordenador(a) de Despesa e a empresa GREDENCIADA, que observará ostermos da Lei n.o 8.666/93.

19?1 lntegra o presente instrumento (ANEXO lV) o modelo do contrato a ser celebrado.
10 ? ? A(s) pessoa(a) jurídica(s) credenciada(s) além das obrigações resultantes da observância da
Leg-islação aplicável, deverão obedecer às disposições elencadas no contrato - Anexa a este edital.10'2.1. o credenciado devidamente convocadb deverá assinar o respectivo TERM9 DE
9oryTRATo, no prazo_máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação, sob pena de decadência
do direito de contratação, apresentando no ato da assinatura do contráto.
a) indicação da equipe técnica, contendo a relaçäo dos profissionais que se responsabilizarão pelos
serviços;
b) Prova do título de gradu ação ou de especialista na área pretendida, de todos os profi SS tonats
indicados que se responsabilizarão pela execução dos serviços.
10.2.1.1. É facu Itada à Administração Mun cipal proceder à contratação somente dos prestadores
necessários ao suprimento de sua demanda e de acordo com saldo o rçamentário disponíve
convocando os interessados devid d mente Credenc ados
10.2.1.1.1. A convocação da (s) pessoa(a) jurídica(s) creden iada(s) se dará através de publicaçãoc

u site oficial do municí pio ou, ainda, mediante

Av. Coronel Correia no 107
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direta através de endereço eletrôn¡co válido, a ser fornecido pelo(s) profissional(ais) emdocumentos de credenciamento,

11.3.1. O endereçamento a Comissão de Licitação d PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA;

:,p

10'2'1'1'2' Desde que, motivadamente, poderá a secretaria de Saúde demandar e realizar as
99nlr?t?ç9es em quantitativo superior ao estimado no erojeiå Básico/Termo de Referência.10'2'1.2.Éoeinteiraresponsabiiidadedoscredenciados
atualizados, incluindo endereço eletrônico, o qual r"rirå ããiorr" de comunicação direta para todosos atos do processo.
10'2'1'3' A(s) pessoa(a). jurídica(s) credenc_iada(s) que não atenderem justificadamente a
9o¡-v-o91eao no prazo assinalado no item 10.2.1 ràia ånqr"drado no teor do art. 81 da Lei no8'666/93' ocasião em que a administração tomará as |rovidências cabíveis quanto a vagaremanescente, sem prejuízo de abertura de processo administração para apticãção das penalidadescabíveis e insertas na mesma lei.

\0 2.2 .A recusa injustificada ou a carência de justo motivo do credenciado de não formalizar o
ÿ91tptg, no prazo estabele-cido, sujeitará ¿ apr¡cáðão oas penarioades previstas neste Editat.10'2'3' se o credenciado não assinãr o conträto nã prà)óãstaoelec¡oo'é facultado à administraçãomunicipal convocar os remanescentes, respeitada a ordem de classificação, preservado o interessepúblico.
10'3' lncumbirá à administração providenciar a publicação do extrato dos contratos na imprensaoficial' até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura ou na forma prevista na Leiorgânica do Município. o mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termosaditivos.
10'4' o contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos, sz, bg e 6s da Lei n.o8.666/93.
10'5' o contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá p¡12.(DogE) MESES, admitin-do-ée, porém, a prorrogação da vigência dos contratos, nos termos doartigo 57, da Lei Federal n" g.666/9â.
10'6' o desatendimento as instruçöes proferidas por este instrumento, implicam naDEScLAsslFlcAçÃo, bem como na eliminaçäo.rrár¡u i, p"rrou física no presente processo.

ll.p4 tylucNAçÃo Do EDITAL DE GREDENG|AMENTo
I1 J îté 93. (trêsl Cias ,úteis a contar da data ou pruli*òäà oo credenciamento, quatquer pessoapoderá solicitar esclarec¡ntentos, providências ou ¡d'rpugnåi;ste Edital de credenciamento.11'2' Decairá do direito de impugnar os termos oo eàitãl perante a Administr açäo apessoa que nãoo fizer dentro do prazo fixado nãste subitem, nþotes" 

"l ðr" tal comunicação não terá efeito derecurso.
11'? 1.' A.impugnação feita tempestivamente não o impedirá de participar do processo até o trânsitoem julgado da decisão a ela pertinente.
11'3' somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnaçöesmediante petição confeccionada em imfressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham osseguintes requisitos:

1 1.3.2. A identificaçäo precisa e completa do autor e seu representante Iegal (acompanhado dosdocumentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão,domicílio, núme ro do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada nasede Comissão de Credenciame nto, localizada a Av. Coronel Correia no 1073, Parque Soledade,Caucaia, estado do Ceará, dentro do prazo editalício;
1 1.3.3. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;11 .3.4. O pedido, com S uas especificações;

são de Licitação decidir sobre a petição no ptazo de 24 (v nte e
11.4. Caberá a Comis

Av. Coronel Correia no 1073,
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11.5. A resposta será disponibilizada a todos os ¡nteressados mediante afixação da lntegra do
proËrido pelo
forma da lei.

órgão na imprensa e ou site oficialda PREFEITURA MUNrclPAL DE cAUcAlA, na

11.6. Acolhida a petiçäo de impugnaçäo contra o ato convocatório que importe em modificação dos
termos do edital será designada novas datas pare os atos correspondentes, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar nos prazos estabelecidos.
11.6.1. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original.
11.7. DILIGÊNCh: Em qualquer fase do procedimento, a Comissão de Licitaçäo e a poderá
promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam
sanadas falhas formais de documentação que complementem a instruçäo do processo, vedadã a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente no perlodo de
credenciamento, fixando o pt?tzo parc¡ a respostra.
11.7.1. Os proponentes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-
lo no prazo determinado, sob pena de desclassificação/inabilitaçäo do processo.

12.1. O interessado cujo requerimento for considerado inepto poderá interpor recurso no pnazo de
até 03 ftrÊsì dias úteis, a contar da ciência da decisão, assegurada
12.2. Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão permanente de

a ampla defesa e o contraditório.
Licitações, interpostos med iante

petição, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da reconente, que comprovará
sua condiçäo como tal.
12.3. Os recursos relacionados com a habílitação e inabilitaçäo do profissional deverão serentregues
a Comissäo de Credenciamento, no devido piazo, näo sendo conirecidos os interpostos fura dele.
12.4. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista
franqueada ao interessado.
12.5.Os recursos oferecidos serão apreciados pela Gomissäo de Licitação no pmzo de até 03 (três)
dias úteis. Caso não sejam acolhidos, seräo encaminhados a autoridade competente, com parecer
fundamentado sobre a manutenção da decisão, cabendo a autoridade competente a decisão final,
em igualprazo.
12.6. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-äo os dias consecutivos, exceto, quando for explicitamente disposto em contrário;
12.7. As decisões sobre os recursos interpostos serão feitas aos interessados mediante publicação
no Diário Oficial do Municfpio e ou site oficialdo município.

13.1. A DE poderá revogar o processo por razões de interesse priblico, no
todo ou em parte ou anular, em qualquer etapa do processo, em conformidade com a fundamentação
apresentada

14.1. a serem pagos levarão em conta os valores já previamente fixados pela
SECRETARIA do Municlpio de CaucaialCE, os quais foram levando em conta os preços
praticados em åmbito locaI e ou regional, bem como, a incidência de todos os tributos, enca rgos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal
e material, custos e demais despesas previsfveis que possam incidir sobre o objeto, inclusive a
margem de lucro.

Av. CoronelCorreia no 1
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14.2. PAGAMENTO: O pagamento será realizado após o adimplemento das obrigações, até o 30o
(trigésimo) dia do mês subsequente ao adimplemento da obrigação, observaoa! äs disposições
editalfc_ias, através de crédito na Conta Bancáría do Contratado.

113.].-9 e¡gaqrento será realizado mediante a documentação exigida pelo setor competente da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.

11.q. !E|{!-_Sf,E. o valor do gontrato poderá ser reajustado nos casos previstos em Lei.
14.4. REEQUIL|BRIO EcoNOMlco-FlNANcElRo: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisfveis,
ou previsfveis, porém de consequências incalcutáveis, retardadores ou impeditivos da eiecução do
ajuslado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do prfncipe, configuranOó área
econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimentb administnativo onde
reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida ã rehçäo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição oa ÂOmin¡stração paia a justa
remuneração do fomecimento, objetivando a manutençäo do equillbrio econômicó-financeiro iñ¡c¡al
do contrato, na forma do artigo 65, ll, "d'da Lei Federai n." 8.666/93, alterada e consolidada.

15.1. O presente procedimento de credenciamento terá vigência de 07 DE MAIO DE 2021 A 3t DE
DEZEiIBRO DE 2021. Contudo, as contratações oriundas desse procedimento serão gerenciadas
em processo autônomo podendo, portanto, os prazos e condições serem prorrogadas nos termos
da Lei.

16.2.2. Multas necessárias, conforme segue:
16.2.2.1. multa moratória de 0,5%o (meio þor cento) do valor do pedido, por dia de atraso na prestação
dos serviços, contados do recebimento da ordem de serviços no endeieço constante do cadastro ou
do contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30
(trinta) dias;
16.2.2.2. multia moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso
9lqerigl a 30 (trinta) dias da execução dos serviços;
16.3. Na hipótese de ato ilfcito, outras oconências que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento da realização dos serviços, às atividades da administração, desde que não caiba a
aplicação de sançäo mais grave, ou descumprimento por parte do grupo de qualquer äas obrigações
definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que'o cömplementeñr,'não
abrangldas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das dàmais sançbes previstäs na
Lei no 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 

-

16.3.1 . multa de 1o/o (um por cento) até 20o/o (vinte poi cento) sobre o valor objeto do contrato, ou do
valor global máximo do contrato, conforme o c€tso;
16.4. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a
Prefeitura de CAUCAIA pelo ptazo de atá 5 (cinco) anos, sem prejulio de aplicação das seguintes
multas e das demais cominações legais.
16.5. Declaração de ínidoneidade pãra licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovidla reabilitação, peränte a
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

-

16.1. A contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a
88 da Lei8.666/93 e suas demais alterações.
16.2. A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
16.2.1. Advertência;

Av. Coronel Soledade
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17.1. facultado à PREFEITU RA MUNICIPAL DE CAUCAIA:
17.1.1. Promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em
qualquer fase do credenciamento, sendo vedada, porém, a inclusão posteriér de documento ou
informação que deveria ter sido apresentado no prazo originariamente pievisto;
17 .1.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nas ãisposições cänstantes da Lei no g.666/93,
nos princfpios de direito priblico e, subsidiariamente, com bas'e em outras leis que se prestem a suprir
eventuais lacunas.
17.1.3. Conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 61, da Lei no 8.666/93, os termos de
credenciamento serão publicados no Diário oficial do Municlpio - DoM e ou no site oficial da
Prefeitura Municipalde CAUCAIA na forma de extrato.

1U.!. Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei8.666/93 e demais normas legais pertinentes.
17.1.5. Quaisquer informa_çöes poderão ser obtidas diretamente na Comissão Oe [icitaçao situada
n9 Departamento de Gestão de Licitaçöes da Prefeitura Municipalde GAUCAIA.
17.1'6. As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força
maior, serão resolvidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE cAUcAlA, desde que pertinentes áo
objeto deste credenciamento e observada à legislaçäo em vigor.
17.1'7. os avisos de prosseguimento dos atoð, a decisão sõbre os recursos interpostos, anulação
91f_v3.€9i9 :9119 feitos aos interessados mediante publicação na imprensa e ou site oficiat da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE.
17.1.8. Para dirimir, n_a es[era judicial, as questões oriundas do presente edital seÉ competente o
Foro da Comarca de CAUGAIA - CE.

CAUCAIA/CE, 15 DE JULHO DE 2021

PRESTDENTE DA COMISSAO DE L|C|TAçÃO

ÿ

Av. CoronelCorreia no 1073, Parque Soledade
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ANEXO I

Av. CoronelCorreia no 1073, Parque Soledade
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r. ORGÃO(S) SOLIGITANTE(S): SECRETARIA DE SAUDE.

2. DOTAçÕes onçaMENTÁRns:. 06.21.r0.301.00r3.2.023- ATENDTMENIO BÁS|CO EM SAUDE (UBS)
' 06'21'10'302'0014'2'028 - MANUTENçÃo DõJóãrurnos DE ATENçÃo ps¡co-soctAL
^IG_4PSECAPSAD) ', -- 

,l. 06.2r.r0.302.0015.2.293- MANUTENçAO DO CEO nruNrcrpAl
' 06'31'10'302'0014'2'027 - ATENDIme¡¡ro EsPEclÀLEADo E HosptTALAR DE sAúDE(HMAGR) v E "vlrrl
. 06.4I.10.302.0014.2.915 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAUDE
-. -l|r9r)
5,!FßiJIo 

DE DESPESA: 3.3.e0.3e.00 - ourRos sERVtços DE rERcEtRos - pEssoA

3. FONTE(S) DE RECURSO: RECURSOS ORDTNÁnlos.

1..v,*-o¡(EÐ cloBAL EsTlltlADo(s): R$ 143.1 16.822,s0 (cENro E ouARENTA E rRËsMILHOES' cENTo E DEZESSEIS MìL: otrocEñToõ- e vrNTE E Dors REArs E orrENTACENTAVOS)

5' oBJETo: CREDENCIAMENTO DE PEssoAS JURiDtcAS eARA . eRESTAçÃ6 DEsERVIços NA ÁREA DE SAúDE óe irurenessÈ oÁ sËcnernRln DE sAUDE Do MuNrcÍproDE CAUCAIA.

,1. r. ì',

6. JUSTIFICATIVA:

Faz-se necessária a presente contratação em virtude de que a sEGRETARIA DE sAúDE naodispõe de quadro técnìco proprio pàrã o o".empentro ã".i". funções ¿e e-itrema relevância para odesenvotvidos dos serviçoi oä saüJà oo rnunrciþio. 
- ---'

como se sabe' o processo de contratação de profissionais na área de saúde, via de regra, sempreé dificultoso' haja vista a ¡nstaoiiJåJe destes br"n."iã""i" qu"nto da arocação de cargos púbricosvia provimento de concurso público.

outrossim' para o desempenho das atividades basilares da. administração, é imprescindível queesta' possa contar com a dispon¡oilioãoe.¡til;õo-ie.n¡co de profiésionais, de modo que osatendimentos' consultas e demais procedim"nto, ãå5 pàri"ntes que urgem por um atendimento,possam assim serem supridos.

O Direito a Saúde é constitucionalmente
desenvolver todas as ferrament"r, 

"ãiå, o"forma efetiva, de qualidade e numån ú^a".

assegurado, deste modo, cabe a esta Secrctaria
curto ou a longo prazo, para que a saúde 

""ont"õ" 
Jã

\ÈJ
\
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Logo' a ausência destes profissionais, implica na impossibilidade das ações básicas da saúdepública municipar, o que poderia o""rion"' o corapso do sistema.

Por fim' salienta-se que o processo de credenciamento encontra-se cabível, haja vista ainviabilidade de concorréncia e bfe.ta de preços para tais serviços.

Do mesmo modo, esta
aPgestão, imbuída com o desejo de melhor atender a população precisada domunicípio de CAUCA lA busca, via realização deste procedimento, contratar empresa na área deprestação de serviços de saúde para atender a todas as demandas de trabalho para o exercício dasaúde pública municipal.

Rua Goronel Correh,2OSg- Gentro

7' Dos Docu[llENTos PARA lNscRlçAo E pRocEDtilENTos DE pREcEDÊNcn7'1' Para credenciar-se o proponentê deverá n"ol¡iãore reatizando 
"'õõiääeçEo DEGREDENGIAMENTO, aträvés g: pi"enãnimento de FoRn uLARro DEGREDENGIAMENTo/CARTA PRoPosrA (cõÑFõRilE ANEXo) e reatizar a enrresa dosdocumentos de credenciamento, oe màoo pr"l"ñòi"l;LÅtär"nt" comissão de Licitação localizadano Departamento de Gestão de Licitaçåo, situadð';-Ä;. 

'ö;;;;i'";;;;", 
no 1073, FarqueSoledade, Caucaia, Estado do Ceara 

-

7'2' os interessado^s^em participar deverão aprêsentar. os documentos para habilitação emENVELOPE LACRADO contbndo nã'parte externa a seguinte indicação:

7'3' Estará apto ao credenciamento apenas a. pessoa jurídica que estiver em conformidade comtodas as exigências constantes da função pleiteada, .onlo-" anexo l- projeto Básico/Termo deReferência.
7.4'SerãodeclaradoscredenciadoSqueestiveremdeacordocom
esteEditaleque]g1derep'aosreqffiT91to,contudo,ascontrataçõesserão
realizadas conforme necessidade ¿a secnETARrA DËõeuoe.7'5' os documqntos entregues petos inscritos serão anJsacos pela comissão de Licitação, a qualemitirá os resultados, julgãnentäs e cómunicados; 

- -'--":
7'6' Havendo mais äe-um ¡nteressá¿o, ou hãvendo interessados em quantidade superior ademanda' será estabelecida otoét ãiãnoiógica o" ãr"oen.iamento, cuja formação levará em contaa data e hora da entrega dos documånìo, péto, p.pon*i"r.7'7' A Gomissão oe Licitação tà t"."t" ao 

'direito 
ãe real¡zar a análise dos documentos decredenciamentos dos solicitántes em conform¡daãe-òãrã demandas é Ãéóássioades por parte da

:f.ÎS"t]Sjîå:rtåi?å:rogo, ñååiaverá pr"io niååo p"." divursaçãô ooì resurtados quando a

l;3¡,å,ij'FåiläîÊ:"* dos documentos/propostas, bem como a contratação dos serviços será

o - J2021

NVELOPEE '0No 1 AHABILIT cAo
PREA UFEIT MUNRA CIPAL CAUCADE IA

REDENCIAITIEc N.NTO
PARTIC NTEPA
GNPJ:

fÌrrr¡¡ll - ôt GtÊltl¡ ñâl
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Rua Goronel Gorrela,20Bg -

8. DOS DOCUTUTENTOS DE HAB|LITAÇÃO:

8'l'l'REGISTRO COlt|ERC|AL, no caso de empresa individual, no regiçtro público de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a súcrrsä1, filial ou agència,apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede amatriz.
8'1'2'ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOGIAL CONSOLIDADO ern,vigordevidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junia õ;;;;"1,'ä, ."tratando de sociedades emprèsárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dedocumentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitånte ser a sucursal, filialou agência, ap'esentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta ondetem sede a matiiz.
8'l'3- lNscRlçÃo Do ATo coNsTlrurlvo, no caso de sociedades simples - excetocooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompannádã de prova da diretoriaem exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial o, rgên"¡";ãpresentar o registro nocartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado oÀd" opera com averbação no cartório ondetem sede a matriz. r'
8'l'4- DEGRETo D-E ¡UTgryzAçÃo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira emfuncionamento no País, e ATo DE REGlsrRo oe ÁwoiìäõÃõ-pÀnn FUNctoNAntENToexpedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8'2'1'Prova de inscrição no Cadastro Nacionat Oe Þe-ssoas Jurídicas (CNpJ);8'2'2'Prova de inscrição rio cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com oobjeto contratual;
8.2.3- Prova de regulari_dade, em plena validade, para com:8'2'3'1- a Fazenda F-e-depl (consistinoo em certiãão conjunta Negativa de Débito quanto aosTributos Federais e a Dívida Aiiva da Ù1,."o fÈcrÑi inãruìiu" quanto às contribuições sociais;8'2'3'2- a Fazenda 

!-sta{u-al (certidão Negâtiva o.iiriuuto estadual do domicítio da ticitante);8'2'3'3- a Fazenda Municipai (certidão N'egailvà ¿ã GË¡tos Municipais) do domicílio ou sede dolicitante, ou out"a equivalenie, nà forma da Lãi;
8.2.3.4- o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço _ FGTS;8'2'3'5- a Justiça do trabalho icertioaò Negativa de oeoitòs Trabathistas - SNDT).8'2'3'6- As microempresas- e empresãs de pequeno porte deverão apresentar toda adocumentação exigida para efeito de åomprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
:sJa 3qlïente slguma restrição;
8.3. REL"ATIVA À OUA LI FIiAçÁO CCONOM ICO.FI NANG EI RA :8'3'l- Balanço Patrimonial e demonstrações contábéis-ào último exercício social, já exigíveis eapresentados na forma da lei, devidamente registra¿å na Junta comercial de origem, quecomprovem a boa situação financeira da empres"] uèããà" ã r* *oãtiiliù" por balancetes oubalanços provisórios, poäendo ser atualizaooä poi'inoces oRc¡ais quando ence'ados há mais de03 (três) meses da. data de apresentação oa'propostå, oev¡oam"nt" ãr"inados por contabilistaregistrado no CRC, b.em como por sócio, gerente ou diretor;8'3'2- certidão negativa de falência óu cóncordata, expeàida pelo distribuidor da sede da pessoajurídica;

lõ¡¡¡¡-l- - tñF ÊlG¡âã ãÂr-
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8.4. RELATVA À QUALIFIcAçÃo tÉct,llce:
8.4.1 Comprovação de aptidão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direitopúb lico ou privado, em nome da empresa, que comprove gue o licitante tenha prestado ou êstejaprestando serviços compatlveis com o objeto da presente licitação.
8,4,2. Prova de I nscrição da propone nte no(s) respectivo(s) conse lho(s) regional(is) atinente(s) a(s)respectiva(s ) árêa(s ) de saúde pretendida(s) (cRM, CREF, COREN, CRO, CRF, CRP, CREFITO,CREFONO, CRN, CRTR)

8.4.2. DEtUAts DOCUMENTOS DE HABIL|TAÇAO:
a) Declarações conforme modelo em anexo.

^ -.-'* , ,9.PRAzoDEExEadosematé05(clNco)DlAS,acontar
da emissão da oRDEi[ DE sERvlço'sleuïoizeö¡ö i¡nnìñiðió, ã èiåcutaoos peto periodo

i1.ffi:ERv,cos10'1' os serviços a serem contratados serão toàos aqueles necessários à execução dosprogramas, ações, projetos e atividades da sEGRETARIA oËéÀúoe.10'2' No ato da assinatura do termo contrato, serão definidos os parâmetros, cronogramas,metodologias e demais-¡jgrmaçoes 
?,11 a execução dos serviços, em consonância com asnecessidades da SECRETARTA IiE SAúDE.

10'3' o credenciads-l1f-" obrigatoriedade de realizar os serviços nos locais determinados pelaSECRETARIA DE SAÚDE.
10'4' A-prestação dos serviços levará em conta as determinações e orientações da SECRETARIADE SAUDE, tudo em conform¡dadecóm o Projeto Básicó/rermo de Referência em anexo do edital.

rr. PREçOS: Os preços a serem
SAÚDE do Mun

pagos levarão em conta os valores já previamente
.,. ;;.Éi:tifiit*

'-".a/-:i-., 'r :.

SECRETARIA DE icípio de Caucaia/CF os quais levam em conta os
fixados pela

âmbito local e ou regional, bem como, a incidência de todos os tributos, enca
praticados em

previdenciários,, fiscais e comerciais, taxas, fretes,
rgos trabalhistas,

custos e demais d
seguros, deslocamentos de pessoal e material,

lucro
espesas previsíveis que possam incidir sobre o objeto, inclusive a margem de

12' O pagamento será realizado após o adimptemento das obrigações, até o 30o (trigésimo) dia domês subsequente ao adimplem"nio da obrigäçao, oorã*adas as disposições editalícias, atiavésde crédito na Conta Bancária Oo ContiåtaOo.

:'i , .. ,Vl _ DA
13. As obrigações decorrentes ão
respectivos contratos, subscritos
representada. pelo(a) Ordenador(a)
termos da Lei n.o g.666/93.

presente processo serão formalizadas mediante lavratura dospelo Município, através da SECRETARIA DE SAÚDE,de Despesa e a empresa CREDENCIADA, que observará os
14. O credenciado devidamente convocado deverá assinar o respectivo TERMO DE CONTRATO,no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da convocação, sob pena de decadência do direito decontratação, apresentando no ato da assinatura do Contrato.
a) indicação da equipe contendo a relação dos profissionais que se res

Rua Gorunel Corret¡, 20gg -

pelos serviços
técnica,

It¡¡¡^å!- - ñE rÊiãñrñ ãÃt
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b) Prova do título de graduação ou de especialista na área pretendida, de todos os profiss tonats
indicados que se responsabi lizarão pela execução dos serviços.
15. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo do CREDENDIADO de não formalizar o
Contrato, no prazo estabelecido, sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital.16.0 contrato só poderá ser alterado e¡'n conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.o
8.666/93. .i

11'9- p¡rato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá por
1? (o,ozEl [,lEsES, podendo ser prorrogadó nos termos do artigo 52, da t-ei reJeral ;"ã.äð6^ù:f8'{ gjrstão e fiscalização.do contrato-caberá ao Ordenador-de Despesa da SECRETARIA DE
SAUDE ou.a quem este deéignar, devendo ele exercer toda a sua pleniiude tudo em atendimento e
consonância ao que dispöe o art. 58, inciso llt, c/c art. 67 da Lei Feàeral n" g.666/g3.

--,_ -r ^.-,1____ j: -._ Vil - oas.OBniG*göËs.iÐ ,fiRf8g.,,.;,r,' ,

I9.DA GONTRATANTE: . .i

a) Exercer a fiscalização da execução do contrato;b) Ássegurar o livre acesso oa corrlrRRtRDA, dãvidamente identificada, a todos os locais ondese fizer necessária a execução dos serviços licitados, prestando-lhe todas as informações eesclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;c) Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual.

20. DA GONTRATADA:
a ) executar os serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICíPIO, observandoainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem a execução dos serviços,responsabiliza ndo-se ainda por eventuais prejuízos deco rrentes do descumprimento de qualquer
cláusula ou condição estabelecidas;
b) assum ir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus deorigem federal, estadual e mun icipal, bem como, quaisq uer encargos judiciais ou extrajudlciais,sejam trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato quelhes sejam imputáveis, em decorrência da execução dos serviços;c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto docontrato em que se verificarêm vícios defeitos ou incorreções;d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICíP|O ou a terce iros,decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindoresponsabilidade a fiscalização ou o a

ESSA

e ) executar os serviços de forma a
companhamento pelo órgão interessado;

f) prestar os,esclarecimentos
não comprometer as atividades do MUNICíP| o;

obriga a atender prontamente
que forem solicitados pelo MUNICíp|O, cujas reclamações se

, bem como dar ciência ao MUNICíPIO , imediatamente e por escrito,de qualquer anormalidade que verificar quando da execução
uNrcíPto

do contratog) dispor-se a toda e qualquer fiscalização do M , no tocante a execução dos serviços,asstm como ao cumprimento das obrigações previstas no contrato;h) prover todos os meios necessários à garantia da plena operaciona lidade da execução dosserviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;¡) comunicar'imediatamente ao MUNlCfp lO qualquer alteraÇão oconida no endereço, contabancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;j) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do MUNlClplO, deque venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser
rvrços;

Rua Goronêl Correh, 2089 -
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k) manter, durante
L

a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qual
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55,lnciso Xlll, da Lei no B.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.l) No caso de constatação da inadequação da execução dos serviços prestados às normas eexigências especificadas no Projeto Básicoffermo de Referência, no Edital ou na Proposta doContratado, o Contratante os recusará, devendo no prazo máxiino de 24 (vinte e quatro) horas seradequados às supracitadas condições;

/ã\',.

Rua Goronel Corrcla, AOgg -

1 70 40hs2 Rural R$ 14.570,35 10 40hs
RI 3.050,27 80 40hs4 de APS R$ 1.316.25 120 40hs
R$ 3.600,00 20 40hs6 lmde 1.625,00 40 40hs7 R$ 260.00 300 thsI R$ 125,00 700 ths9
R$ 3.890.00 46 40hs10 R$ 1.290.00 50 40hs11

2. 10 30hs12 PSF
15 40hsl3 R$ 2.956,25 1014

2.956,25R$ 10 hsl5 F
10 40hst6 R$ 2.956.25 10 40hs17

2. 10 40hs1
25 1r9

2 10 30hs

1 tn R$ 1.164.63 170 12HS2 nico
1.251 50 13 E R$ 1.380,21 80 12HS

4

tco E
eMT AnoSN; 3Novo t11 e2 11010 MT SNe Carnavale de

bro25 de

MTSábado terçaa N;S SantaSemana Sextade aMT
Dom

R$ 2.068,66 85 12HS

5 tco DI
1.338.37R$ 636 r2HSR
'l 25 12HS7 Méd s E R$ 1.628.00 30 12HSI

mbro
Médico SR IAD E 25 de deze e 2. 54 28 2HS
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SN;Ano Novo 31/12 e 01/01 MT e SN e Carnaval de Sábado
MT a Sema de Sexta aD SN

Ciru GeralDl 1 100 1
t0 GeTaINOTURNO 40 12HS

Médico tao F DE SE EF 2.1 35 1

12

Médico Cirurgião Gera NOBRE (24 E 25 de
dezem bro MT e SN Ano Novo 31 l1 2 e 0 1 101 MT e SN e
Carnaval de Sábado MT a terça SN Semana Santa de Sexta
MT SN

R$ 3.765,00 84 12HS

l3 Médico DI 1 48 12HS
14 NOTURNO RI 1.895 18 1
t5 Trau F S SEMANA E F R$ 2.194,92 12 12HS

t6
Médico Traumatolog
dezembro MT e SN;

ista
Ano

FERIADOS NOBRE (Z4E25 de
Novo 3l/12 e 01/01 MT e SN e

Carnaval de Sábado MT a terça SN; Semana Santa de Sexta
a Dom

R$ 3.765,00 60 r2HS

17 U R$ 1.804.M 36 12HS
8 N o R$ 1.895.52 1 1

t9 Ultrassonografista NAIS DE SEMANA E
IADOS R$ 2.194,92 12 12HS

20

NOBRE (24825 de
01/01 MT e SN e

Carnaval de Sábado MT a terça SN; Semana Santa de Sexta
MT Domi SN

R$ 3.765,00 22 12HS

Médico ivista Dl R$ 2.030,74 70 1
22 Méd NOTU o R$ 2.143.51 54 12HS
23 ico SEMANA FE RS 2.436.70 63 1

24 dezembro MT e SN;Ano Novo
NOBRE (24Ê25 de

31112 e 01/01 MT e SN e
Carnaval de Sábado MT a terça SN; Semana Santa de Sexta
MT Domi

R$ 2.436,70 ot 12HS

Médico inico D DIURNO RI 1.804,M 52 12HS
26 Clinico D NOTU R$ 1.895,52 34 1
27 Médico rco FINAIS EMANA E FERIADOS Rl 2.194.92 44 12HS

28

Médico ctinrco COVID FERIADOS (24 E 25 de
dezembro MT e sN; Ano N 3 1 lt 2 0l l0 1 MTovo e e SN e
Carnaval de Sá bad o MT a terça SN Sema na Santa de Sexta
MT

t

a sN

R$ 3.765,00 44 12HS

29
614 12t-{S30 Enfermei NOTURNO 33r 580 12

INAIS DE E R 33r 340 12HS

32

(24 E 25 de dezem bro MT
A SN Ano Novo 31 l1 2 e 01 l0 1 MT SN Carnaval dee e
Sábado MT a terça SN Semana Santa de Sexta MT a

SN

R$ 503,40 610 12HS

33 Técnicos de DIURNO 11 1602 12HS
34 Técnicos de NOTURNO 126 602 12HS
35

Técnicos de
FERIADOS

Enfermagem FINAIS D E R$ 126,00 1 340 12HS

36
Tecnlcos de Enfermagem FERIADOS NOBRE (24 E 25 de

bro MT Ano Novo 1 101 MT e SN e
I Santa de

dezem
de

e SN
MT a

31 l1 2 e 0
a

R$ 180,00 1356 12HS

¡lrq¡nrla - ¡Êt êlAlllì,na'¡r-
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MTa SN
37 DIURNOAssistente 30 46 12HS
38 OTURNOSocial 245 46 12t1S

Social FINAIS DE E FER 40 1

40

SocialAssistente RENOB E(24 de25 dezembro
eMT SN NovoAno l131 e2 10 MT101 SNe Carnavale de

MTSábado terçaa SemanaSN; ntaSa Sextade aMT
sN

R$ 302,04 46 12HS

41 DI
90 12HS42 RNOB tco 331 25 143 mico Fl SEDE EMANA RIADOSFE 331 25 80 12HS

4
Bioqu mtcoI FER

NovoAno 13 2l1 0e 1011 eMT e deCarnaval badSá oSNSN
e

MT

BNO (24RE 25E dezembro

SN mana Sextade Doma SN
R$ 503,40 90 12HS

45 DIU R$ 302,04 42 146
331 25 24 12HS47 FINAI SEMANADE FERE IADOS R$ 331,25 30 12HS

48 e SN; Ano Novo 31/12 e 01/01 MT
terça SN; Semana Santa de Sexta MT a

SN

NOBRE E 25 de dezembro MT
e SN e Carnavalde

Sábado MT ä R$ 503,40 42 12HS

49 DI R$ 302,04 81 12HS50 NOTURNO 331 46 12HS5t FI ED EMANAS FERIADOSE R$ 331,25 20 I2HS

52
MT e SN; Ano Novo J1112 e 01101

terga SN; Semana Santa de Sexta MT a

NOBRE bro

SN

E25de
MT e SN e Carnaval de

Sábado MT â R$ 503,40 81 12HS

53 DIU
04 120 12HS54 R$ 331,25 120 12HS

E FERIADOSF DE R$ 331,25 60 12HS

56

istaNutricion NOBFERIADOS (24RE 25E dezembrode MT
SNA NovoAno 13 2l1 0e 1011 eMT eSN deCarnaval

MTSábado terçaa N;s SantaSemana Sextade aMT
Dom SN

R$ 503,40 120 12HS

57 DIURNO
30 119 1 2hsPs SDE E FERIADOFI
66 1

59
(24 25E dezemde MTbro e

SN; NovoAno 13 2 0e 1011 AMT eSN deCarnaval Sábadol1
a Semana de SN

ogoPsicól RIADOSFE

Doma
R$ 302,04 119 12hs

60 T de RNO 30 190 161 NOTURNO R$ 190 12hs62 Técnico de EFEINAIS 245 100 12HS

63

écnicoT ed Rad (24 25E de
brodezem ôMT SN NovoAno l131 ô2 10 MTlo1 SNe e

ICarnava Sábadode aMT SNterça Semana deSanta Sexta
MT a

R$ 302,04 100 12hs

af DI 11 246 12hs65 Técnico em RNO
1 00 246 12hs66 em Pato ia FINAIS E FERE o 1 130 12HS

67 emTécnico Patologia (24 25E edE
ezembrod eMT NS NovoAno 13 1I e2 l001 SN eMT e1

R$ 180,00 246 12hs
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de Sábado MT a terça SN; na Santa de Sexta
MT Domi SN

68 Técnico DIURNO R$ 112,44 318 12hs69 NOTURNO R$ 126,00 318 12hs70 Técnico Farmácia FINAIS DE SEMANA E FERIADO R$ 126.00 160 12HS

71

em NOBRE E25de
dezembro MT e SN;
Carnaval de Sábado
MT a Domingo SN

Ano Novo 31112 e 01 /01 MTeSNe
MT a terça SN; Semana Santa de Sexta R$ 180,00 276 12hs

1 ico Clinico 7 00 6 12HS2 Médico Pediatra 4. 6 12
3 17 14 12HS4 Médico I 18. 2 1
5 tco 00 2 12HS6 Enfermeiros I 27 15 12HS
7 il 4.1 12 10 12HS
8 E ilr R$ 5.42s,60 10 12HS
9 Técnicos de

1 25 12HSl0 R$ 1.350,00 2 12HS
11 Sociall R$ 3.050.27 10 12HS
2 il R$ 4.1Uj2 4 12HS13 Social lt 60 4 12HS4 ímico I R$ 3.050,27 10 115 ufmico ll 12R$ 4.1 2 12HS16 ilt R$ s.425.60 3 12HS17 I R$ 3.225,00 5 12HSl8 il 4.1 12 2 12HSl9 ilt R$ 5.42s.60 2 12HS20 Técnico em Bucal R$ 1.400,00 10 12HS21 orEducad F rco R$ 2.750.00 2 12HS22 I R$ 3.050,27 10 123 lt 4.1 12 5 12HS24 il 5.42s 3 1

0 27 10 12HS26 ll 4.1 12 2 12HS27 Fonoa
27 5 12HS

il 4.1 't2 2 12HS29 Nutricion ista I 12 12HS
il 4.1 1 4 12HS3l Nutricionista lll 60 2 12HS32 Ocu 3.050 27 5 12HS33

3 20 12HS
em

1 l5 12HS35 ico de '|'21 2 1
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21.1 . o credenciado prestará os serviços no âmbito de sua especiaridade;
21.1.1 os serviços serão executados nos seguintes regimes de trabalho:
A) REGIME DE PLANTÃO DE 12 HORAS ININTERRUPTAS, diUrNO OU NOtUTNO; OU

Rua Goronel Correh, A0Bg-
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b) REGIME DE PoSTo DE TRABALHO, compreendendo jornada'de 30 ou 40 horas de trabalho
semanal;

21'2' A credenciada fica sujeita à fiscalização da.Equipe técnica da contratante, a qualquer tempo.I q o-r serviços a serem prestados serãó aquetei'ãäJgnados.
21'4' Para cada serviço a ser executado a administrãøo expedirá a competente oRDEfvl DEsERVtços.
21'5' os serviços deverão ter sua execução licL"9" pelo 

^contratado no pnzomáximo de 24(vintee quatro) horas a contar do recebimento da oRDEM'DÈ sgnvlços pela administração, na formadefinida pela unidade Gestora, observando rigorosamente as especificações, nos anexos, no
:9llr1!" e disposições constantes de sua proposia.
21'6' Os serviços quando contratados deverâo ser executados pelo prazo de até 12 (doze)meses,a contar da assinatura do contrato, podendo r"r pr*rogãoo. na forma do art. 57 dalei Federal No8.666/93, alterada e consolidada.

?1:!:l:?"usa injustificada ou a carência de justo motivo da credenciada em assinar a oRDEM DESERVIÇO ou a não prestação do mèsnto, no prazo e condições estabelecidos, sujeitará a Licitanteà aplicação das penalidadei previstas nas normas.
21'8' o objeto deverá.ser executado, nos horários, prazos e condições estipulados previamente,designado pela unidade Gestora, durante o perfodó coniratual e rigorosamente de acordo com asespecificações estabelecidas no credenciamento e nò'-contrato, sendo que a não observânciadestas condições, implicará na não aceitação dos serviços, sem que caiba qualquer tipo de
ç9lamação ou indenização por parte da inadimplent;. 

--
21'9' No caso de constatação dä inadequação da execução do objeto a ser prestados às normas eexigências especificadas, no contrato e na órdem de serviço a Administração os recusará, devendoser de imediato ou no prazo máximo d" ?l qviniã e- quatro¡ horas adeguados às supracitadas
lgnfeges' sob pena de.aplicação das penalidaàes cabívåis, na forma da lei e deste instrumento.21.10 Os serviçor.qre1i:to-f em regimãS_{
?:E::TIABALHqJT ou 40 H o ser executados observando ainda asseg u i ntes es pecifica çõGèl-
1- os contratados dêverão observar os horários de execução dos serviços, segundo as escalaspublicadas' observando ainda o horário de funcion"r"nto dos órgãos tomadores dos serviços,inclusive sábados, domingos e feriados.2- Todas as despesas remuneratórias, indenizatórias ou tributárias, bem como encargosfinanceiros são de inteira responsabìiioaoe do contratado.3- o(a) contratado(a) deverå t".p"it"i e cumprir todos os regulamentos e normas adotadas pelaPrefeitura Municipai de caucaia, å"uèÀoo ser ätastããohè¿¡"l"rente de suas funções, no rocaldaprestação dos serviços, o profissional, öujo .orportãr"nto o, permanência seja considerado pela
9OI{TRATANTE, inconveniente ou inóapaz para as funções exercidas.4- os plantões diuTFos Cg 12 horas in¡ciam-se er oi'öón e terminam às 19:00h. os plantões de

:ni;lr:tff;';hill;" ;":;katado, o p,antão éconsiderado como sendo de 12 (doze) horas, tendo ã ñor" 60 (sessenta) minutos. Entretanto na
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relação de trabalho devem ser aplicados os critérios e definições previstas na legislação e
normatização convencional em vigor, não importando com isso a incompätiUilidade na prðstação do
serviço.
6- Os profissionais que executarão seus serviços no regime de posto de trabalho, com jornada de
trabalho de 40 horas semanais deverão cumþrir jornaãa nos horários e dias determinados pela
contratante, desde que a jornada não ultrapasse I'horas por dia e 40 horas semanais. poderão os
profissionais ser convocados para executai os serviços em quaisquer dias e horários.
6- Os profissionais que executarão seus serviços nô regime de posto de trabalho, com jornada de
trabalho de 30 horas semanais deverão cumþrir ¡ornaãa nos horários e dias determinados pela
contratante, desde que a jornada não ultrapasse 3b horas semanais. poderão os profissiona¡s ser
convocados para executar os serviços em quaisquer dias e horários.
7- Os profissionais devem ser habilitados, deientores do Registro na entidade competente eportadores da respectiva especialidade (quando for o caso)] higiênicos, dínâmicos, ter boa
apresentação, tèr iniciativa, perícia, agilidade e conhecimento práticoã ser executado, atender compresteza às solicitaçöes emanadas pela Administraçao eUblica e ter responsabilidade com as
atividades desenvolvidas.
8-.Os serviços são contratados diretamente ao credenciado, que tem a responsabilidade exclusivae integral pelo atendimento do serviço solicitado, mediante a disponibilizaþo de profissional que
atenda às exigências desse instrumeñto.
9- A administração divulgará com antecedência mínima de 08 (oito) dias a escala dos serviços
ordinários (em plantões ou posto de trabalho), observando a previèao da demanda da Secretaria de
S9úde para determinado lapso temporal.

]0- I administração, considerando fatores imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequênciasincalculáveis, poderá solicitar serviços extraordinários (em plantöes ou posto de trabalho), assimcompreendidos os plantões ou serviços (postos) não relàcionados na escala de plantões oiáinário.divulgada.
11- os profissionais contratados devem preencher os requisitos exigidos para a execução dosserviços, 24 (vinte e quatro) horas por dià, para atenãimento e cobeitura de plantões ou postosextraordiná¡ios' que poderão ser solicitados ä qualqu"r iårpo, segundo a necessidade imprevisívelou incalculável do serviço público. o credènciåoo ãàver¿ alender à solicitaçao áä r"ricoextraordinário no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) troras da comunicação-'
12-..o. plantão ou posto extraordinário será r"mrneådo com o mesmo valor do plantão ou postoordinário, inclusive com possibiridade de pagamento pro rata tempor.s (em horas).13-.No caso de pessoa jurldica, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, toda equalquer ausência do profissional disponibilizado ao l'ocal oe traoaläó, Jrrtir""oa ou não, deveráser suprida por outro profissional que atenda. aos requisitos técnicos exigidos, no prazo de, umahora' contado do horário defnido pàra início dos trabaìhos (em se tratanoõ ãe falta ao serviço) ouda comunicação à credenciada/cóntratada (em se tràtánào de abandono oà serviço após o seuinlcio).
14- No caso de ausência do profissional, será descontado na fatura mensal o valor correspondenteao número de plantöes ou dias não atendidos, e ré.rãqre compensadas por outro profissionat,serápassívelde aplicação das demais sanções legais e contratuais previstas.
15- o Município de.Caucaia-CE poderá 

-solicitaî, 
motivadamente, a substituição de quaisquerprofissionais nos locais de trabalho.

{

16- Caso a contratação recaía sobre pessoa jurídica, a mesma poderá instalar ponto eletrônico,para controle dê frequência de seus funcionários nas dependências dos locais de execução dosserviços. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no localdo serviço, para
, nos moldes do artigo 68 da Lei n.o 8.666/93;

Rua Coronel Conela,20Og -

representá-lo na execução do contrato
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16.1. A administração poderá cobrar assinatura de ponto dos profissionais contratados.
17- As decisões e providências solicitadas, que ultrapassarem a competência do representante da
contratada deverão ser comunicadas por este a seus superiores, imediatamente, para a adoção
das medidas convenientes.
18- Os serviços. contratados deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da
expedição da ORDEM DE SERVTçO peta administraçåo.
19- Os contratados deverão cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável na execução dos
serviços contratados, especialmente os referentes à segurançal a medicina do trabalho;
20- No decorrer da execução do contrato, a administração se reserya ao direito de alterar o horário
e o local de trabalho do profissional contratado;
21' O Contratado é responsável pela sua locomoção até os locais onde serão prestados os
serviços.
22' Os serviços deverão ser executados nas dependências da Contratante, de acordo com as
normas técnicas vigentes, bem como com os regulamentos e instruções intemas relativas ao órgão
onde os serviços serão prestados.
23- Os materiais e medicamentos a serem empregados durante a prestação dos serviços, bem
como os demais funcionários e corpo técnico serão fornecidos pela Cóntratañte.24. Os .contralado^! ¡9r?9 responsáveis pela prestação d'e serviços a todos os pacientes
autorizados pela CONTRATANTE, abrangendo os serviçós da especialidade do profissionä|.
25- Para que o atendimento citado no item anterior seja efetivado, será concedido aos profissionais
todas as condições e recursos necessários, limitadós à estrutura funcional da Contiatante, não
constituindo isso, motivo para recusa ou má qualidade no atendimento.
26- Caso a contratação seja firmada com pessoa jurídica a mesma poderá prestar os serviços com
qualquer Profissional, entretanto, fica obrigada a iornecer à Contratãnte, os seguintes docúmentos
d9 

^cada 
profissional que prestará os serviços:

:) 99p1" do comprovante de formação, gráduação ou habilitação na especialidade;
b) Cópia da carteira profissionatemltiOa pelo Cónselho;
27- O plantão será feito de forma ininterrupta durante as 12:00 horas, por profissional presente na
lnstituição, ficando vedada qualquer possibilidade de plantão à distância, ou seja, fora das
dependências da Contratante;
27'1. O Posto de serviço será executado em jornada de 06 (seis) horas diárias com intervalo de 1S
minutos ou 08 (oito) horas diárias com intervalo de 1 a 2 horas.
28- A Contratante fornecerá aos plantonistas alojamento e alimentação, dentro dos padrões da
entidade.
29- Os procedimentos do Sistem a único de Saúde (SUS), realizados pelos profissionais na
execução dos serviços (plantão ou posto de trabalho) reverterão em favor da entidade Contratante.
30- Os plantonista deverão efetua r a troca de plantão, com transferência de informações referente
aos atendimentos realizados nos pacientes em observação, com nota de transferência escrita, e
aguardar até a chegada do outro plantonista;
31-

Rua Goronel Correla, 2089 -

¡

':

!

conforme o caso.
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?3. 9,9ERV¡C9 DEYER/i SER EXEqUTADq.NOS SEGUINTES PARÂilETROS,a) O Horário de exec eto básico/termo dereferência.
b) Todas as despesas inerentes a locomoção, atimentação e demais elementos de custeio,. bemcomo encargos financeiros são de inteira reéponsabilidade da Contratada;c) o(a) contratado(a).99]gta respeitar e cumprir todos os regulamentos e normas adotadas pelaPrefeitura de CAUCAIA/OE, afasiando imediaiamente de suas funções, no locaf da prestação dosserviços, o profissíonal, cujo comportamento or- p"rr"nência seja considerado pelaC.ONTRATANTE, inconveniente ou incapaz para as funções exercidas;d) os profissionais devem ser habilitados é, contorme ã cargo/função, detentores do registro naentidade competentg 9u de qualificação técnica esfecífica, higiênicos, dinâmicos, ter boaapresentação, ter iniciativa, perícia, agilidade e conhecimLnto prático a ser executado, atender compresteza às solicitações emanadas pela Administråçåó e,:uti." e tei ìesponsauilidade com asatividades desehvolvidas;
e) A relação de trabalho deve ser aplicados os crítérios e definições previstas na legislação enormatização convencional em vigor, não importando com isso a incompatibilidade na prestação doserviço; 

rr rvvrr rygs'Yrr

0 os serviços são contratados diretamente. ao profissional, a qual tem a responsabilidadeexclusiva e integral pelo atendimento do plantão sol¡citaoo, meäiante a disponibilização deprofissional que atenda às exigências desse ¡åstrumãnio-, podendo ser disponibitizados mais de umprofissional para o cum.primenio do plantão exigido;
g) sem prejufzo da aplicação das ienatidades-irãvistas, toda e qualquer ausência do profissionaldisponibilizado ao local de trabalhó, ju.stificada'ou naã,-å"rá descontado na fatura mensal o valorcorrespondente ao número de horasTdias não atÀn¿iJås, além da passível õi¡dçdäãr'olrËi.fryqgs legais e contratuais previstas;
h) o Município de cAUcAlA-ce pòoËra transferir de local e horário da execução dos serviços oumodificar a sistemátig?,9" trabalh_ó empregada ao profissional a qualquer momento;t) As deoisões e providências solicitacja., qy" urtråpaiiárem a competência da contratada deverãoser comunicadas por este a seus superiores, imediatamente, para a adoção das medidasconvenientes; '-"--r-!E'rrY'riY' r'srs e

j) os serviços contratados deverão ser iniciados¡o prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar daexpedição da oRDEM ou,AUToRrzAçAo oÈ senùco pera SECRETARÀ óËôÃuöe, 
vv¡'¡(q'. !

k) o profissional, deverá. cumprir riiorosamente toãa a legislação aplicável à execução dosserviços contratados, códigos de étiå, normais técnicas profissionais, legislações específicas aprofissão, especialmente oõ referentes a segurànça 
" 

å ,*o¡"ina do trabarho;l) o contratado é responsável pela locomoçao aie os locais onde serão prestados os serviços.

Ê-.¡-l- ñFôrââ/rr ÃÃ,
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1ni Sec_retarla l,lunhipalI cla Salidc

m)o profissional tol1t311t será respolsá.v9| pela prestação de serviços, a todos os pacientesautorizados pela CoNTRATANTE, quando internado. n"r å"p"ndências das unidades vinculadasa SECRETARTA DE SAUDE, respeitäda a runção d;;ü;¿rìssionar;

?1. P{coNVocAçÃo DAs CREDENC|ADAS
23'1' E facultada à Administração Municipal proceder à contratação somente dos prestadoresnecessários ao suprimento de sua demanda e de acordo com saldo orçamentário disponlvel,convocando os interessados devidamente credenciados.
23'1'1' A convocação da(s). pessoa(a) jurfdica(s) creoeñc¡aoa(s) se dará através de publicação noDiário oficial do Municipiä e or'"itä on9¡{r'd; ñn-¡cíp¡o ou, ainda, medianre convocaçãodireta através de endereço eletrônico válido, a sãr róirËcido pelo(s) profissional(ais) em seusdocumentos de credenciamLnto.
23'1.'2' D-esde que, motivadamente, poderá a secretaria de saúde demandar e realizar ascontrataçöes em quantitativo superior'aò estimado no Èiojäiã Básico/Termo de Referência.

PRE.FEITUFÀ D

Cumpra-se e replique-se fielmente este de Referência e seus anexos na minuta do edital eedital

FRAN DE ARAUJOo DE SAÚDE

Rua Goronel Gorrela, Z0gg - Centro
Caucala - CE BßqFün
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R

R
R

R

R F

R

125 70

50
F

70

R]

R

5
R

5,00

R40hs

R

R 50

0 R

10
RI

0

dezombro MT € SN; Ano Novo 3ll12 e

R

3
4

RS 170
50 42

I2HS
R$1.674,ôt R$169,97 R¡1.8,14,58

FINAIS

R$147.566,40 R$r.770.796,80

MT e SN e Camaval de Sábado MT a
SN; Semana Santa de Sexta MT a

85 I2HS R$172,32

R

SN
R$2.764,67

F

1

¡f6

25 12H 11

0l

DE 11

R$135,61 R$r.975,25 RS200,49

l0

Médico

40hs

R$2.175,74

MT e SN; Ano N ovo 51t12 e 01!01
e SN e Camar¡alde Sábado MT a terça
Semana Santa de Sexta MTa Domingo

28

25

ia\cE
Rl

'"', ìiÈi',,1:., 
",

-r: ,

l0

NOBRE

1r

SN;

l0

10

40hs

t00

12HS

25

R$ 1.æ0,21

.164.63
1

frfi4ri¡n','..
-f#*:,ï.

R

30hs

F

R

t.

E

R$ 2.068,66

R]

(248

R

80

R$ 1.628,00

56

R

,t2HS

,46

R$ 2.792,54

LOTE

R

R

R

R

¿6

30

R
R

l2HS

R
F

26

F

12HS

R

t2

R

s2

R

,82

R$r 14,97

R

4,02

R

R

F

11

-aa

R$2.s09,91

R$232,62

F

R

t2

R

Rl

R$254,76

t

,80

R$3.388,19

;"ad$;þi¡¡+
*.-'{r, i*
'tia:\. -

5,60

\.

RS3¡t3,90

5.60

R$234.996,95

R$3.732,09

R

75.

R$2.819.963,,+0

R$65.272,20

75

R$104.498,s2 R$1.253.982,24

.l-
()0,-(,

'' rr!-

ê

R$783.266,40



NOTURNO

(24 E 25 de dezembro l.¡T e SN; Ano Novo
31112 e 01101 MT e SN e Camaval de

MT a torça SN; Semana Santa de

Cirurgião Geral

Cirurgião

MTa

57 .21
R$ 2.194,92 12HS

R$r02.669,00

I2HS

E 25 de dezEmbro MT e SN; Ano Novo
31112 e O1101 MT e SN o Carnaval de

DE SEMANA

Traumatologista

Traumatologista
E

13,00i.o/e R$3r3,62 R$4.568,07 RS463,66 R$422.665,32

48

NOBRE

12H
NOTURNO R$2.411.55 ,115.754.40

MT a terça SN; Semana Santa de

18 ,|
90

Médico Ultrassonogralista Ff NAIS DE
SEMANA E FERIADOS

7
R$ 2.194,92

1

R$285,34

SN

Rt

Médico Ultrassonografi sta
(24 E 25 de dezembro MT e SN; Ano

R$ 3.765,00

4

R$35.200,80 R$422.409,60

60 13,0Oÿo R$301.903,80

R l0

Médico

35

R$270,30 R$2.933,¿O

MT a t€rça SN; Semana Santa de

Médico lntensivista FINAIS DE SEMANA E
FERIADOS

31h2 e 01101 MT e SN e Carnavet de R$ 3.765,00 22

1.895.52

n$,$9;45 R$4.568,07

R$ 3.76s,00

l2HS

Médico

84

MTa

12HS 16
R 54

de dezembro MT e SN: Ano Novo 3ll12 e

63 R$316,77 R$3.2s6,53

SN

R$205.161,39

MT e SN e Camaval de Sábado MT a
SN; Semana Senta de Sexta MT a

R

bb R$2.956,¿15 R$300,08

52

RNO

NOTURNO 57

R$182,84 R$2.663,10

'12

R$2.933,rto
Médico Clínico COVID FERIADOS NOBRE
(24 825 de dezembro MT e SN; Ano Novo
31t12 e O1ß1 MT e SN e Camaval de
Sábado MT a terça SN; Semana Santa de
Sexta MT a Domingo SN

M 12HS

R$ 2.194,92

R$r3,62 R$4.568,07

)IURNO

1

Cllnico COVID

R 'l 16

12HS

Clinico COVID

I2HS

NOBRE (24

36

R$489,,15

I2HS

12

580 12HS

)

Enfermeiros

R$ 2.436,70

2.030.74

R$182,84

2.1

DE SEMANA E

12H

R$ 2.436,70

12HS

7

R$¿189,45

R$150.31

R$2.663,10

12HS

RI

13,00%

¡

R$ 2.194,92

R$182,84

1.8S5.52

R$313,62

R$ 3.76s,00

12HS

R$270,30

R$2.663,10

12HS

R1

44

R$2.933,¡|{t

R$182,84

R$4.s68,07

12HS

R3233.43

R$270,30

R$3r3,62

R$s.031,73

12HS

R$2.663,10

R$463,66

6,77

Rt2.933,.1O

R$202,98

R$202,98

R$5.031,73

R$1.232.028,00

R$2.956,45

R$463,66

72

R$5.071.983,84

RS2s0.09

R$5.031,73

Ri300,08

R

1

R$35.200,80

R$3.622.845,60

R$110.698,06

R$3.2s6,53

R$270,30

R$422.409,60

.789

R$463,66

R$1.328.37ô,72

1

R$2.579.171,76

125.400.60

R$1.548.835,20

R$221.396,12 R$2.656.753,44

R$256.760.2(E

I
R

ô)

C)

é'.1Ë :. :¡¡,5ímI-,Ìri..
'È#^Lr,

R$2r4.930,98

R$5.031,73

RI

R$2.461.936,68

R$r29.069,60

t
122
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1
340

R$27,59

MT e SN;-Ano Novo 31112 e O1tO,l
e SN e Camaval de Sábedo MT a terça
Semana Santa de SeXa MT a Domingo

Enfermeiros

2

SN

DE

(24 E 25 de dezembro MT e SN; Ano

Sábado MT a terça SN; Semana Santa de

de

E

(24

de

de

de
R$,O,79 R$150.514,60

12HS R$41,93
R$672,76 R$410.383,60 R$4.924.603,20

1
1

13,00%

31112 e O'tlO1 MT e SN e Camavat de
13,OO% R$23,40 R$14,S9

MTa
R$218,39 R$2¡0,56 R$326.199,36

01/01 MT e SN e Carnaval de Sábado MT a
terça SN; Semana Santa de Sexta MT a

)

DE

R$ 503,40

de

SN

R$ 331,25

R$3.914.392,32

1

40 12HS
5. 12

1
R$30,2s

dezembro MT e SN; Ano Novo 3ll12 e
46

R$366,47 R$37,20 R$18.568,82

90

R$ 126,00

16 7

DE

SN

12HS

R$ 331,25
R$43,08

fmico

1

R$27,s9

NOBRE

610

R$ 180,00

MT

12HS

FINAIS

R$401,90 R$40,79 R$¡142,69
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Semana Santa de Sexta MT a Domingo
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E
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DE
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R$ 331,25 30

FERIADOS
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E
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R$ 245,66

R$61,99
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l2HS
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12HS
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25 de
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E
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1
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dezembro MT e SN; Ano Novo 31/12 e
MT e SN e Camaval de Sábado MT a

SN; Semana Santa de Sexta MT a

I
I

12HS R$610,77 R$672,76
SN

R 120
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120 1
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(24 E
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60 13,OÙio/o R$43,06 R$27,s9 R3,t0,79
(24 825 de
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SN; Semana Santa de Sexta MT a Domingo

R$ 503,40

)
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MT e SN; Ano Novo 3il12 e 01/01

119

R$

13,00% R$25,r6 R$366,47

R$ 331,25

FERIADO
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ANEXO II
MODELO DE SOLTC|TAçÃO DE CREDENCTAMENTOTCARTA PROPOSTA

solrcrTAçÃo DE CREDENCTAMENTO PROCEDTiTENTO DE CHAiTAMENTO PÚBL|CO No 2O21.O7.14.0r€irS

Razáo Social:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Fone:

oBJETO: CREDENCTAMENTO DE PESSOAS JURÍDCAS PARA PRESTAçÃO DE SERV|çOS NA Anen DE SATJDE DE TNTERESSE DA
S¡GRETAPIA DE SAÚDE DO MUN¡CÍPIO OC CAUCAIA.

LOTE A SEREM CREDENCIADOS:

)
PREFE¡fURA DE

A Secretaria Municipalde Saúde do Município de Caucaia/CE.

Pela presente, atendendo a Chamada Pública acima especificada, solicito CREDENCIAMENTO para fazer parte do banco de pretensos e
eventuais prestadores de serviço da Secretaria da Saúde do Município de Caucaia, na seguinte área:

Médico Generalista Afea Urbana 16.841.45

40hs
Médico Generalista Area Rural

R
1.3

Erifeme¡ro APS

20 RS4_367.88Enfermeiro lmunizacão
Æ

Av. CoronelConeia no 1073, Parque Soledade

Técnico de Enfermaqem lmun¡zacão

RS 13.880.70

R$ 1.625.00

70
l0
80
120

300

¿!0hs

8hs
R$135.36

40hs

40hs
¡l0hs

RI

R
R
RS299.88

R
R 't7.678.21

3.700.90
1.597.OO

R$1.971.61
RS3t5.46

R¡aai¡.34
R3200.12

I
171

R$96.224.40
73 R$1.042.4í10./rc

RSI()4_244_00

Éc

(

ê
o

7J

::.(,
ß-.Telefone: (85) 3342.0545

"Jc!

RS211.OS2.00

Caucaia/CE - GEP:61603-005 {

R$86.869.20
R$1.154.692.80

RS't-250-928-OO



I Técnicos de Enfermagem diária
Exbas

I
t0

Enfermeiro Coordenador

H
t2
3
a
5

t6

17

Fonoaudióloqo

t8

Nubicionista

t9

Teraoeuta Ocuoacional

)
RA DÉ

R$ r2s,00 700

R$324.04 R$4.719.74
R$ 1.290.00 Rsl-565.16

30hs
15

l0 3Ohs
l0 R
10 R

RS 2.956.25 10 30hs
o R$ 2.956.25 l0

LOTE 02 - HOSPTTAL

I R$ 1.164.63 12HS
2 R$ 1.251,50 50 12HS

3

l

Médico Clinico FERIADOS NOBRE
(24 E 25 de dezembro MT e SN; Ano
Novo 31/12 e 01/01 MT e SN e
Camaval de Sábado MT a terça SN;
Semana Santa de Sexta MT a
Domingo SN

R$ 2.068,66 85

5 R$ 1.338,37
R$ 1.405,93

I

R$ 3.890.00

R$ 2.956.25
R$ 3.225.00

Médico Clinico DIURNO

Rs 2.956.25

Médlco Clinico NOTURNO

Médico Clinico FINAIS DE SEMANA
E FERIADOS

,16

50
l0

ths

PREFEIÏ

l0

40hs

Þ

40hs

Médico SR NOTURNO

40hs

l0

Médico-SRfll{Als DE SEMANA E
FERIADOS \

SR DIURNO

40hs
40hs
40hs

R$ 1.380,21

30hs

R$10,41

170

RS107.46
R$246.26

80

R$268.64
R$246.26

R$15r,66

R$ r.628,00

12HS

R

)

R$î67,05 R$r 16.935,00

R523fJ.144.34
R$86.201.00

Assistente Social R¡3.95(r.88
Dentista PSF l6
Educador Físico
Farmacêut¡co
Fisioterapeuta

R3364.06
R$6¡r.06 RS474.105.60

R3l¿ß.42 R$264.s98,20
R$r04,25 R$r.518,45

R$r69,97 ¡91.$21,58

l2HS R$172,32 R$2.509,91 R9254,76 R$2.7il,67 R$234.996,95

63 R$11I,49 R$1.623.85
R$117,r 1 R$1.705,81

R$1.975,25 R$2(xr,49 R$2.175,7¡f

\

Av. Coronel

R
R

R¡r5,39

25

30

12HS

R$3.586.82

12HS

R$3.586.82

12HS

RS97.0r

R$36.f.06

R$114,97

R$3.950.88
R$3.950.88
Rt3.950.88

R$r.4f 3.04

R¡3.960.88

R$r.674,61

R$64.650.75
R$39.508.80
R$39.508.80

R$1.403.220,00

Rgl5¡t.12

R$r35,61

R$2.869.732.08
R$1.034.4r2.00
R$474.r05.60
R$775.809.00

RSt.566,{6

R$474.105.60

RS1.672.57

R¡r64.82
RSl73,l,f

1

RS83.628.50

R$147.566,¿10

R31.788.67
RS1.878.95

R$1.003.542,00

R$2.819.963,40

12

R965.272,20 R$7tlÍ}.266,¡10

d;*J

cÉ- c

't7

a
,11

'.-i,i¿,j,i o

R$3.r75.178.40

R$1.770.796,80

R$¡+6.973.75
R$1.352.234,52
R$563.68s,00



Médico SR FERIADOS NOBRE (24
E 25 de dezembro MT e SN; Ano
Novo 3ll12 e 01/01 MTe SN e
Camaval deSábado MT a terça SN;
Semana Santa de Sexta MT a
Domingo SN

) )

B

I

R$ 2.792,54

0

12HS R$:t.732,09 R$1.253.982,24

Médico Cirurgião Geral DIURNO

Médico Cirurqlão Geral NOTURNO
r00 12HS R!t222.22 R¡2.411.55

Médico Ciruryião Geral FINAIS DE
SEMANA E FERIADOS

R$241.r55,00 R$2.893.860,00

Médico Cirurglão Ge¡al FERIADOS
NOBRE (24 E 25 dedezembro MT e
SN; Ano Novo 3'l/12 e 0ll01 MT e
SN e Carnaval de Sábado MT a
terça SN; Semana Santa de Sexta
MT a Domingo SN

R$ 1.895.52 RS1.215.969.60

1

3

R$ 2.194,52 R$182,84 R$270,30

1

R$2.933,.0 R$1.232.028,00

2 R$ 3.765,00 u

Málico Traumatolos¡sta NOTURNO

12HS R$4.s68,07 R$463,66 R$422.665,32

Méd¡co Traumatologista FINAIS DE
SEMANA E FERIADOS

Mérlico Traumatoloqista DIURNO RS 1.a04.44

R$ 1.804,M

12HS
18

Málico Traumatolog¡sta FERIADOS
NOBRE (24825de dezembro MT e
SN; Ano Novo 31/12 e 01/01 MT e
SN e Camaval de Sábado MT a
terça SN; Semana Santa de Sexta
MT a Domingo SN

RS2.299.84

õ R$ 2.194,92

6

R9270,30 R$35.200,80

28

60 12HS

7

R$4.568,07 R$46:¡,66

PREFEIT

R$5.03r,73

DIURNO R$ 1.804.44 12HS R$150.3r
Málico Ultrassonografi sta
NOTURNO

R$2.189.33

I R$ r.895,52 12HS R$2.299,84

40

R$¿533,2a

DE

35

12 12HS R$270,30 RS2.933,¡|{l

Av. CoronelCorreia no 1073, Parque Soledad{

R$ 1.895.52

RA OE

12HS

12HS

R$ 3.765,00

48

FINAIS

12

R$232,62

12HS

R$ 2.194,92

12HS

RS157.90

R$3.388,r9

36

10

R$2.189.33

R$313,62

R$:¡¡13,90

R$2.663,10

RSl50.3l
R$157.90

R¡233.¿13

R$182,84

R$313,62

R¡2.õ33.2a

R$2.663,10

R$104.498,52

R:522í¿.22

R$157,90

RS233'¡t3

R$5.031,73

R$182,84

RS101.330.80

R$102.669,00

Rt2.411.55
Rs2.533,27

R$2.933',10

R$2.663,10

R322¿2.22

R$23it,43

R$115.754.40
R$45.598,86

R$5.071.983,84

\

I

R$301.903,80

R$1.389.052.80
R$547.186.32

R$25.332,70

R$35.200,80

GÉC

f. c.
o

Caucaia/CE - CEP: 61603-005 (*
Telefone: (85) 3342.0545 î'/e .¡¿ o

R$422.409,60

RS86.81s.80

R$3.622.845,60

R$1.041.789.60

R$303.992,¡!0

R$422.409,60



)

Médico Ultrassonografi sta
FERIADOS NOBRE (24 E 25 de
dezembro MT e SN; Ano Novo 3ll12
e 01/01 MT e SN e Camaval dé
Sábado MT a terça SN; Semana
Santa de Sexta MT a Domingo SN

)
F r o

t1

t0

Méd¡co lntensMsta DIURNO

R$ 3.765,00 I2HS

Médico lntensivista NOTURNO

R$5.03r,73 R$1.328.376,72

74 70

Médico lntensivista FINAIS DE
SEMANA E FERIADOS

12HS R$169.16

Méd¡co Inter¡siv¡sta FERIADOS
NOBRE (24 E 25 de dezembro MT e
SN; Ano Novo 3ll12 e 0l/01 MT e
SN e Camaval de Sábado MT a
terça SN; Semana Santa de Sexta
MT a Domingo SN

R$2.¿163.90 Rs25{¡.09 R$r89.979.30 R$2.279.751.60
il R$2.600,72 R$154.693.26

!3 R$ 2.436,70 R$202,98

Medico Clinico COVID NOTURNO

R$3(xt,08 R13.256,5:t

21

Medico Clinico COVID FINAIS DE
SEMANA E FERIADOS

R$ 2.436,70 66

Médico Clinico COVID FERIADOS
NOBRE (24 E 25 de dezembro MT e
SN; Ano Novo 31/12 e 0l/01 MT e
SN e Carnaval de Sábado MT a
terça SN; Semana Santa de Sexta
MT a Domingo SN

12HS R$2.956,,15 R$300,08 R$3.256,5:t

Medico Clinico COVID DIURNO

t8

I2HS RS150.31 Rs125.400.60

2.1

22

Rs2.299.84 R$86.131,18

t7

Enfermeiros

R$ 2.194,92 R$2.933,¡l{} R$129.069,60

R

12HS

Enfermeiros NOTURNO

R$3r3,62 R$4.568,07 RS46:t,66 R$221.396,12

Enfermeiros FINAIS DE SEMANA E

04 614 12HS RS25.l6 R3:¡7.20

63

12HS R$27.59

R$ 1.895,52

R$401.90

|1 R$40r,90

12HS

12HS

R$ 3.765,00

52
34

u

R$313,62

I2HS

R$ 331,25

I2HS

M

R$r78,55

R$4.568,07

340

R$202,98

R$¡163,66

R$2.956,,t5

I2HS

R$r57.90

R$2d¡.97

R$r82,84

R$2.189,33

R32.713.99
R$2.86¡1.69

R$2.663,r0

R$110.698,06

RJ2:n22
R323:1..f3

R$27,59

R$270,30

R$205.161,39

R$366.47

R$z.,fi1.55
RS2.5:t3,z7

R$214.930,98

R$1.856.319.12

R34{t.79

RS2.461.936,68

R$5.031,73

R$40,79

R$2.579.r71,76

R3¡142.69

R¡¡l12,69

R$1.033.574,16

R$2.656.753,¡14

R$150.514,60 R$1.806.175,20

Av. CoronelCorreia no 1073, Parque Soledade a,l
Caucaia/CE - CEP: 61603-005 ''¡ )

GÉC

"")r!+_i,) ,.,

o

R$1.504.807.20

R$1.548.83s,20

RS256.760.20 RS3.081.122.40

Telefone; (85) 3342.0545



Enfermeiros FERIADOS NOBRE (24
E 25 de dezembro MT e SN; Ano
Novo 31/12 e 01/01 MT e SN e
Caniaval de Sábado MT a terça SN;
Semana Santa de Sexta MT a
Domingo SN

) )

t2

r3

R$ 5æ,,m

Técnicos de Enfermaqem DIURNO

610 12HS R$4r,93 R$610,77

Técnicos de Enfermagem
NOTURNO

R$6r,99 R$672,76

|5

R$4.924.603,20

Técnicos de Enfermagem FINAIS
DE SEMANA E FERIADOS

Técnicos de Enfermagem
FERIADOS NOBRE (24E25 de
dezembro MT e SN; Ano Novo 3ll12
e 0l/01 MTe SN e Camaval de
Sábado MT a terça SN; Semana
Santa de Sexta MT a Domlngo SN

12HS R$2.888.982.72

n R$ 126,00 1602

t7

R$269.776,80

R$r5,52

t6

t8

R$ 180,00 1356 l2HS R$14,99

Assistente Social NOTURNO

R922,17 R$2¡O,56 R$326.r 99,36

Assistente Social F¡NAIS DE
SEMANA E FERIADOS

Assistente Social DIURNO R$28rÍ,,06

R$ 112,44

R$28,73 R$311,79

Assistente Social FERIADOS
NOBRE (248 25 de dezembro MT e
SN; Ano Novo 31/12 e 0l/01 MT e
SN e Cameval de Sábado MT a
terça SN; Semana Santa de Sexta
MTa Dom¡ngo SN

1

r9 R$ 245,66 R$20,46 R$298,06

o

R$13.r32,40

R$ 126,00

ß t2HS

t1

R$25,r6 R$¡003,67 R$18.568,82

PREFEITURA OE

R$ 302.M

1602

lzHS R¡¡fæ.67
t2

Bioquímico DIURNO
R$ 331.25 R$401,90

t3

Bioouímlco NOTURNO

Av. CoronelConeia no 1073, Parque Soledade
Caucaia/GE - CEP: 61603-005

Telefone: (85) 3342.0545

Bioouímico FINAIS DE SEMANA E
FÆÉMÒ\

13,!0

R$ 233,30

\

R$ 245.66

12HS

l2HS

R$ 302,04

ß
ß
40

l2HS
12HS

R$ 331,25

I2HS

R$9.37

R$r0,s0

R$10,50

s0
90

R$136.43

80

R$152,88

12HS

R$152,88

l2HS

R$19.43

R313.85

R$15,52

R$2r8,39

R3l5{t,28

R$168,¡f0

R$410.383,60

R¡168,¿10

R$2s.16
R$27,59

R$2¡10.7¡18.56

R$366,47

R$27,59

RS30,25

R$225.656,00

RS366,47

R$37,20

R$401,90

R$328,3r

R$3.237.321,60

R¡37.20
R310,79

R$2.707.872,O0

R$14.342,34

R$¡f0,79

5.

R$3.914.392,32

R$442,59

R${a2,59

R$172.108,08
R5181.227.12

R$157.588,80

R$222.825,U

R$35.4r 5,20 R$424.982,/+0

F-C

c)-

'?

e.ld

R$36.330.30
RS39.842.10

Rr$435.963,60
Rs478.105.20



)

Bioquímico FERIADOS NOBRE (24
E25 de dezembro MT e SN; Ano
Novo 31/12 e 01/01 MT e SN e
Camaval de Sábado MT a terça SN;
Semana Santa de Sexta MT a
Domingo SN

)
PREFEITUNA DE

n

t5

R$ 503,¿10 12HS

t6

R$672,76 R$726.580,80

Farmacêutico DIURNO 42
Farmacêut¡co NOTURNO

12HS R$25.16 R$366.47 R337.20

Farmacêutico FINAIS DE SEMANA
E FERIADOS

R¡¡Í03.67
R$ 331,25

Farmacêutico FERIADOS NOBRE
(24E25 de dezembro MT e SN; Ano
Novo 3ll12 e 01/01 MT e SN e
Camaval de Sábado MT a terça SN;
Semana Santa de Sexta MT a
Domingo SN

24 R$10.624.56 Rl5127.49/...72

t7

f9

R$ 33r,25 R$27,59 RS40,79

i0

a R$ 503,40 42 I2HS R$610,77

F¡sioteraDeutia NOTURNO

R$6r,99 R$672,76 R$28.2s5,92

F¡sioterapeutia DIURNO

F¡sioterapeuta FINAIS DE SEMANA
E FERIADOS

12HS R$25.r6

R$ 302.M

Rs32.697.27
R$40r,90 R$20.363,74

F¡s¡oterapeuta FERIADOS NOBRE
(24825 de dezembro MT e SN; Ano
Novo 31/12 e 01/01 MT e SN e
Camaval de Sábado MT a terça SN;
Semana Santa de Sexta MT a
Domingo SN

it R$ 331,25

i2

R$27,59

r2HS

90

R$61,99 R$54.493,56

B R$ 302.M I2HS
i4

R$25,r6
R$ 331.25

Nuficionlstá DIURNO
't20 12HS

i5

Nuticionista NOTURNO

R$401,90

Av. CoronelConeia no 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61603-005

Telefone: (85) 3342.0545

Nubicionista FINAIS DE SEMANA E
FER6õS\

30

RS 302.M
R$ 331.25

I2HS

I2HS

R$ 503,40

8l
ß
20

R$41,93

12HS

R$ 331,2s

12HS

81

R$27.59

R$610,77

120

60

R$41,93

R$40r.90

RS6l,99

R$40r,90

12HS

R$27,59

R3O.79

R$366.47

R$41,93

R3¡f¡f2.69

R$40r,90

Rt¡l¡12.69

R$60.548,40

RS27.59

R$37.20
R940,79

R$6r0,77

R$27,59

RS16.954.14

RS¡f0,79

R$13.280,70

R¡403.67

RS401.90

R$t42,59

R¡,t42,69

R$203.¿149.68

R3:¡7-20

R3aO.79

R$159.368,40

R$672,76

R$40,79

R$8.853,80

R$339.071,04

RS¡l¡12.69

R$,1¿[2,69

R$392.367,24
RS2,14.364.88

RS48.¡f40.40

R$106.2¿15,60

R9653.922,72

R$26.561,40 R$318.736,80

.a
f)

<-i o

C6

RSs3.122.80
RS581.284.8t)
RS637.473.60



)

Nubicionista FERIADOS NOBRE (24
E 25 de dezembro MT e SN; Ano
Novo 3ll12 e 0l/01 MT e SN e
Camaval de Sábado MT a terça SN;
Semana Santa de Sexta MT a
Domingo SN

)
PREFEITURÄ DE

t6

,7

R$ 503,¿f0 120

Psícóloso DIURNO

R$6r0,77 Rs6r,99 R$672,76

Psicólogo FINAIS DE SEMANA E
FERIADO

R$968.774,,m

R$¡145.236,12

Psicologo FERIADOS NOBRE (24 E
25 de dezembro MT e SN; Ano Novo
31112 e O1l0'l MT e SN e Camaval
de Sábado MT a terça SN; Semana
Santa de Sexta MT a Domingo SN

t8 R$ 245,æ R$20,46 RS30,25

t9

l0

R$ 302,M R$366,47

i1

R$37,20 R$48.036,73 R$576.440,76

Técnico de Radiolosia DIURNO
Técnico de Rad¡olosia NOTURNO

R$19,43 R328.73 R$3r1,79 R$59.240.10

Técnico de Radiologia FI|\.|AIS DE
SEMANA E FERIADO

l2hs R$62.378.90

Técnico de Radiolog¡a FERIADOS
NOBRE (24E25 de dezembro MT e
SN; Ano Novo 3lll 2 e 01/01 MT e
SN e Carnaval de Sábado MT a
terça SN; Semana Santa de Sexta
MTa Domingo SN

RS748.546.80
i2

R$ 233,30

R$ 245,66

i3 l2hs R$366,47 RS37,20

4

R$40.367,00

Técnico em Patolosia DIURNO R$ 112.M l2hs R$136,43
i5 l2hs R$10.50 RS152.88Técnico em Patolog¡a NOTURNO

R$ 126,00 l2HS R$10,50i6 R$152,88 R$21.892,00
Técnico em Patologia FINAIS DE
SEMANA E FERIADO

12hs

119

SN de Sábado MT a

I2HS

R922,17 RS21{1,56

Técnico em Patolog¡a FERIADOS
NOBRE (24E25 de dezembro MT e
SN; Ano Novo 31/12 e 0l/01 MTe

R$ 245.66

62

R$ 233,30

SN;

7

l2hs

l2HS

119

MTa

\

R$ 302,04

190

l2hs

190

100

Santa de Sexta

R$ 126.00

12hs

R$41,93

100

I2HS

R$r9,43

R$ 180,00

246
2ß
130

R$25,16

R$288,06

R$298,06

2Æ

RS20.46

R328.73

R$20,46

R$283,06

R$25,16

R$298,06

R$:¡1t,79

R$298,06

RS:ræ,3r

Rsg.37

R$80.731,20

R$80.25

RS403,67

RS30,25

R$37.103.01

R$20.355,22

R$r4,99

R3328.3r

R$328,3r

R$'t3.85

R$218,39

R$244.262,æ

RS¡103,67

R$15,52

R$32.831,00

Rs160,28
R¡168.¡r0

REl88,.l0

R$710.88r,20

Av. CoronelConeia no 1073, Parque Soledade

R$393.972,00

Rs41.426,40

R$262.704,00

Caucaia/CE - CEP: 61603-005
Telefone: (85) 3342.0545

G
iD(:

(ì

d

(-)
ôl

ûj

R$484.404,00

R$59.177,76

R$,+/tÍ1.626,56

R$497.116.80

R$710.133,r2



)
PREFEIT

l2hs R$136,43 R¡r5{¡,28
12hs R$í0.50

R$ 126,00 R$í5,52

276 R$r4,99 R$2¡O,56

R$ 112.4

-OUTRAS

7
2

6 12HS R$9.164.05 l6

I
6 R$5.797.,15

t
Rl 17.244.s4

R$ 180,00

RI 18.606.87

I

R¡24.867.1¡+
R

3't8

2
I

318

l5 R¡4.076.54
il R
ilt

r60

6-582.88
Técnicos de 25

0
R 1.6S8.62

1

I
R 1.637,96

l0 t2HS R 3.700,90
2

4
1 I 3.050.27 l0
3

R
4.18/.,12 RS3,18,54
5.425,60 3

l2HS

R] 3.225.00 5 l2t{s R$268.64

5

RT
il

7

2 R,
2 R]

R

12hs

I

I

OE

il

4.774.25

ilr

R

)

R

4.840.00

R$ 4.1U.12 12HS

RS 5.425.60

R$3,18.54

3.050,27
4.1Ujz

R$9.37

14

1

2

R$ 4.1Uj2

RS10,50

R

I2HS

R

I2HS

10

R

't2HS

l0

R

I2HS

RS152.88

l2HS

2

R$r52,88

l2HS

R$

12HS

4

l2HS

R3r3.8õ

12HS

R315.õ2

R$218,39

2

12HS
I2HS
I2HS
l2HS

R3168.,t0

R922,17

R$168,¡[0

12HS

R$3,18.54
R$451.95

R$47.789.04

R$20.922.80

R$26.9,t4,00

R
R

R

R$66.394,56

R$573.468,,18
R$642.614./t0

R$5.076.60

R$323.328,00

R$6.582.88

R3668.r6

R$3.700.90

RI

R$7!r6.7U,72

;3.912.89
5.076,60

R

¡8
¡9

Técnico em Farmácia DIURNO

r0
Técnico em Farmácia FINAIS DE
SEMANA E FERIADO

em Farmácia NOTURNO

t1

Técnico em Farmácia FERTADOS
NOBRE (24825 de dezembro MT e
SN; Ano Novo 3ll12 e 01/01 MT e
SN e Camaval de Sábado MT a
terça SN; Semana Santâ de Sexta
MTa Domingo SN

5.20

R 61.148,10
55.918,70

R$72.510.40
75

t6
RI i40.765.40

R35.59t.87 i11.183.74

R
1

6.582,88

R$
38.315.34

R
R

R3616.27

R

Av. CoronelCorreia no 1073, Parque Soledade
Caucaia/CE - CEP: 61003-005

\ Telefone: (85) 3342.0545

RI

RI

R$3.871.805.28

R$40.765.40

R$596.811.36
R$155.242.08
R$733.777.20

R
R ;21.753.12

,21.550,25

R$14.502.08

44

I

oc1

Éc

80

1

1

R$134.204.88

00
88
96



Técnico em SarHe Bucalt0 R R$18.710.30
|,. RS229.08 R$7.350.¡18

Farmacêutico Ia2 R$ 3.050.27 lo
Educador Ffsico
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n
10¡5

Fisiotereoeutâ ll 12 216 R¡515.27 R$11-'t 83_74

I R¡375.84lt R$20.382.70
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Nuficlonista I 3.050.27ìg 12 RS48.918.48
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rl Nuhicionisle lll 5.425.60 12HS R
t2

t6 R$7.251.0¡r
Tereoeule Ocuoacional R 3.O5O.27
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5 R

Pslcólooo 20 R

)

R3¡0.076.5¡l

l¡l 15 RS'|16.62

lt

R$ 4.1U,12l5 2 12HS
Téørico em Farmác¡a

Na oportunidade, solicito a juntada e análise dos documentos em anexo, para f¡ns de comprovação dos requisitos exigidos no instumento
convoc€¡tório.

Caucaia-CE,

Técnico de Radiolosia Coordenador

RS 2-750.00
l.¡!00.00

R$ 5.425.60
R
R
R

l0
2

R

1

R

4.1U.12

5

R

t2HS

3

Assim, declaro inteira submissão aos prece¡tos legais em v¡gor, especialmente os da Lei N" 8.666/93, atualizada e as cláusulas e condiçöes
constantes do Edital do referido procedimento administrativo.

Assumo desde logo o compromisso de bem e fielmente executar os serviços nos quais solicito o credenciamento, caso seja eventualmente
contratado(a), seguindo as orientac6es emanadas da administração municipal, do presente proced¡mento e da legislação em vagor.

12HS

R$ 3.050.27

12HS

RS 1.400.00

12HS

5
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2

12HS
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4
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't2HS
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R
R
R
R

R$6.582,88
RS3.700.90
R$5.076.60
R$3.700.90

RSs.0:

R¡376.6,r

Rst.87t.03
R33.675.2¡l

R35t5.27

R¡515.27

R¡4.076.54
Rs6.591.E7

R¡6.õ9r.E7
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PROPONENTE

Rs224.523.60

12

RS88.205.76
R$¿f89.184.80

R$81.530.80

R$134.204.88
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Av. CoronelConeia no 1073, Parque Soledade
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iCaucaia/CE - CEP: 61603-005
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ANEXO ilt
MODELOS DAS DECLARAçöES

oBJETO: CREDENC]AMENTO DE PESSOAS JURÍDTCAS PARA PRESTAçAO DE SERVTçOS
NA AREA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SEcRETARIA DE SAI.JDE Óo vIuITIIcfpIo oe
CAUCAIA.

lnscrito CNPJ NOno
darepresentrado pelo Sr.(a) portado(a) Carteira de ldentidade ¡e

e do GPF nc DECLARA, para fins do
disposto no CREDENC¡AiIENTO No 2021.07.14.01€MS, que:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins
de prova em processo administrativo, junto ao Município de CAUCAIA, Estado do Ceará, que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei no 9.854, de 2711011999, publicada no DOU de 28110/1999, e
ao inciso XXXlll, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos;

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins
de prova em processo administrativo, junto ao Município de CAUCAIA, Estado do Ceará, que
concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no
presente processo administrativo, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, S2o, da Lei n.o 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

GAUCA|A/CE, _ de de 2021

Assinatura do interessado

Av. CoronelCorreia no 1073, Parque Soledade
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO NO . SIGLA UNIDADE ADMINISTRATIVA

enesraçlo DE sERVtços NA Ánel oe
SAUDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
snúoe Do MUNrcíp¡o oe cAUcAtA, TUDo
coNFoRME PRoJETo eÁslconERmo DE
nerenÊruc¡n.

O municfpio, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ/MF sob o no com sede a Caucaia,
Estado do Ceará, através da SEGRETARIA DE
respectivo(a) Ordenado(a) de Despesas S(a).

neste ato representada pelo(a)
doravante denominado

CONTRATANTE e a _, com sede na , inscrita no CNPJ No

neste ato representada pelo(a) S(a). <<<cargo>>>, inscrito(a) no
CPF no doravante denominada GONTRATADA, celebram o presente Contrato na
forma e condições seguintes:

CIÁUSUI.I PRIMEIRA . DO FUNDAMENTo JURíDIco
O presente contrato é celebrado em decorrência do Processo Administrativo de INEXIGIBILIDADE
DELlclTAçÃoDENo-,oriundodoprocessodeGREDENc¡AMENToNo
2021.07.14.01-Sll,ls, e rege-se pelas disposições constantes na Lei Federal 8.666/93, alterada e
consolidada e legislação complementar em vigor, no que couber.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto do presente processo é a PRESTAçÃO DE SERVIçoS NA Ánen DE SAÚDE DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP¡O DE CAUCAIA.

cLÁusuLA TERGETRA - Do REG¡ME DE ExEcuçÃo
a) O objeto proposto será executado na forma de execuçäo indireta, nos termos da Lei no 8.666/93,
tUdO dE ACOTdO COM O PROJETO BASICO/TERMO DE REFERÊNCA.
b) O presente credenciamento tem como alvo a prestação de serviços e em razäo disso não gera
qualquer vfnculo trabalhista com o contratado prestador do serviço, bem como não gera direito a
férias e respectivos adicionais, FGTS, 13o, adicional notumo ou periculosidade e encargos do
gênero, sendo recolhido contribuições previdenciárias prevista para o profissionalautônomo.

clÁusule QUARTA - DAS oBRrcAçöEs DAS PARTES
DAS OBR¡GAçöES DA CONTRATANTE
a) Acompanhai e fiscalizar através de equipe técnica de auditores da SEGRETARIA DE SAÚDE a
execuçäo dos serviços por meio de servidor especialmente designado, comunicando as ocorrências
de quaisquer fatos que exijam medidas conetivas por parte da contratada;
b) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preço e p'azo estabelecidas
neste contrato;
c) Atestar a execução do objeto por meio do setor competente;
d) Encaminhar a autorizaýo prévia para atendimento, mediante guia de encaminhame senha
de autorização.

Av. CoronelCorreia no 1
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clÁusu¡-l eurNTA - DAs oenrcnçÕEs DA coNTRATADA
a) Executar a apresentaçäo com o mais elevado padrão de eficiência e estrita observância ao Código
de Etica das respectivas categorias profissionais, caso haja;
b) Cumprir prontamente, por ocasiäo da apresentaçäo, os procedimentos e orientações técnico-
operacionais constantes da demanda da SECRETARIA DE SAÚDE;
c) Comunicar ao gestor deste Contrato, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências anormais
verificadas na execução dos contratos, bem a mudança de endereço;
d) Conduzir a execução do contrato pertinente ao objeto do presente em estrita observância à
legislação Federal, Estadual, Municipal e trabalhistas;
e) Executar o objeto de acordo com as normas e condições previstas no edital, inclusive com as
prescrições da Lei no 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua
inobservância total ou parcial;
Ð Aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que porventura se fizerem
necessários, a critério exclusivo da SECRETARIA DE SAUDE;
g) Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal que se verifique;
h) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela SECRETARIA DE SAUDE incluindo
dados técnicos e operacionais sobre o objeto;
i) Adequar, por determinação da SEGRETARIA DE SAUDE qualquer serviço que não esteja sendo
executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o ptazo
máximo de 03 (três) dias corridos;
j) Não subcontratar o objeto do contrato, no seu todo, sob qualquer hipótese.
l) Executar os serviços de acordo com as seguintes exigências:
a) O credenciado terá a obrigatoriedade de realizar os serviços nos locais determinados pela
SECRETARIA DE SAUDE resguardada a análise de conveniência e oportunidade do(s)
Secretário(s) Municipal(is), a ser realizada nos dias e horários estipulados pelas mesmas.
b) Prestação dos serviços levará em conta as determinaçöes e orientaçöes da SECRETARIA DE
SAUDE tudo em conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referência em anexo do edital.
c) Após assinatura do termo contrato, será definido os locais paø a execução dos serviços em
consonåncia com as necessidades da administração pública;

cLÁusuLA sExTA - DO PREçO E DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O valor do presente contrato é de R$ mensal, perfazendo o valor total de R$

conforme detalhado em anexo.
6.2. PREçOS: Os preços a serem pagos levaräo em conta os valores já previamente fixados,
incluindo a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoale material, custos e demais despesas
previslveis que possam incidir sobre o objeto, inclusive a margem de lucro.
6.3. PAGAMENTO: O pagamento será realizado após o adimplemento das obrigações, até o 30o
(trigésimo) dia do mês subsequente ao adimplemento da obrigação, observadas as disposições
editalfcias, através de crédito na Conta Bancária do Contratado.
6.3.1. O pagamento será realizado mediante a documentação exigida pelo setor competente da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA.
6.4. REAJUSTE: O valor do contrato poderá ser reajustado nos c€¡sos previstos em Lei.
6.5. REEQUILíBRO ECONÔMrcO-FINANGEIRO: Ña hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsfveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustiado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área
econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde
reste demonstrada talsituação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pac{uaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administraçäo paret- á 
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remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do contrato, na forma do artigo 65, ll, "d'da Lei Federa! n.o 8.666/93, alterada e consolidada.

cLÁusuLA orrAVA - Dos REcuRsos oRçAMENTÁRþS
A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste contrato correrá à conta da SEGRETARIA
DE SAUDE, nas seguintes classificações orçamentárias: _. Elemento de
Despesa: Fonte(s) de Recurso

cLÁusuLA NoNA - DAs sANçöES
9.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a
88 da Lei 8.666/93 e suas demais alterações.
9.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
9.2.1- Advertência;
9.2.2 - Multas necessárias, conforme segue:
9.2.2.1- multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na prestaçäo
dos serviços, contados do recebimento da ordem de seruiços no endereço constante do cadastro ou
do contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30
(trinta) dias;
9.2.2.2- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) dias da execução dos serviços;
9.3- Na hipótese de ato ilfcito, outras ocorrências que possam acanetar transtornos ao
desenvolvimento da realzaçâo dos serviços, às atividades da administração, desde que näo caiba
a aplicaçäo de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do grupo de qualquer das
obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o
complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejufzo das demais
sanções previstas na Lei no 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
9.3.1- multa de 1% (um por cento) atê 2ïo/o (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, or.¡

do valor global máximo do contrato, conforme o caso;
9.4 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a
Prefeitura de CAUCAIA pelo p'azo de até 5 (cinco) anos, sem prejulzo de aplicaçäo das seguintes
multas e das demais cominações legais.
9.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitaçäo, perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉclMA . Dos RECURSoS ADMINISTRATIVoS
Logo que acuse o recebimento de comunicação do GONTRATANTE acerca de glosas e penalidades
a GONTRATADA poderá interpor recurso:
a) ao gestor deste contrato, no caso de glosa na nota fiscal/fatura, no caso de aplicaçäo de
penalidade; apreciado em instância única, quando não reconsiderada a decisão.
Parågrafo Primeiro - Caberá à GONTRATADA recorrer, a contar da notificaçäo feita pelo
CONTRATANTE, nos seguintes prazos:
a) 30 (trinta) dias corridos, no caso de glosa na nota fiscal/fatura;
b) 3 (três) dias corridos, no caso de aplicação de penalidade.
Parágrafo segundo - Compõe a comunicação mencionada no parágrafo anterior, documentação
detalhada, indicando os itens que foram objeto de glosa, bem como os motivos de interesse priblico
que moveram a autoridade pública a praticar tais atos.
Parágrafo Terceiro - Findo o prazo estabelecido nos incisos acima, a não
CONTRATADA importarána aceitação das glosas ou penalidades aplicadas.
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clÁusur-l oÉcrmn pnlMEIRA - on nesclsÃo
O inadimplemento de cláusula estabelecida neste contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará
ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA
Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei no 8.666/93, constituem
motivos pam a rescisäo deste contrato:
a) atraso injustificado na execução dos servigos, bem como a sua paralisação sem justa causa e
prévia comunicação ao CONTRATANTE'
b) cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo
representiante do CONTRATANTE.
Parågrafo único - Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusão, cisão ou
incorporaçäo, será admitida a continuação da presente contratação desde que a execução do
presente contrato não seja afetada e desde que a CONTRATADA mantenha o fiel cumprimento dos
termos contratuais e as condiçöes de habilitação.

CUUSUUI DÉCIMA TERCEIRA
Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisäo administrativa, nos termos do artigo 79,
inciso I da Lei no 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

CLÁUSULA oÉcImI QUARTA . DA ucÊNcn
O presente contrato terá prazo de vigência e de execução de 12 (DOZÊI MESES, podendo ser
prorrogado, conforme estabelecido na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CIÁUSuu DÉcIMA QUINTA
A CONTRATADA se responsabilizará civil, penal e administrativamente pelos serviços que vier a
prestiar, obrigando-se a ressarcir qualquer dano causado ao CONTRATANTE, aos usuários ou a
terceiros, seja por prática de ato de sua direta autoria ou de seus empregados ou prepostos.

clÁusur-r DÉC¡MA sExrA
Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca da prestação a que se
refere este contrato.

clÁusuu DÉcrMA sÉïMA - DA LEctsLAçÃo ApucÁvEL
Aplicam-se à execução do presente Contrato as Lei n.o 8.666/93, de 21.06.93, alterada e
consolidada e legislação complementar em vigor, bem como a portaria no 33 e 3412021, ambas de
24 de fevereiro de 2021 as SECRETARIA DE SAÚDE do Municlpio de Caucaia/CE, o Projeto
Básico/Termo de Referência oriundo do processo administnativo e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA oÉcIu¡ NoVA . Do AGoMPANHAMENTo
O CONTRATANTE acompanhará a execução do presente Contrato, orientando, fiscalizando e
intervindo, no seu exclusivo interesse, a fim de garantir o exato cumprimento de suas cláusulas, por
meio de gestor especificamente designado.

clÁusu¡-e ucÉstMA - Do FoRo
Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Contrato, é competente o foro de CAUCAIA -
Ceará, conforme artigo 55 no $ 20 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
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Justas e contratadas, as partes ass¡nam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma e
teor.

CAUCA|A-CE, _ DE DE

CJ î
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<<<GestoÞ>>
ORDENADOR(A) DE DESPESAS DA

SECRETARIA DE SAI]DE
CONTRATANTE

<<<Representante Legal>>>
<<<Razäo Social>>>

CNPJ NO

CONTRATADA

CPF NO

CPF NO

Av. Coronel Correia no 1073, Parque Soledade
_ ntrÞ'AlAn?_nnÃ
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