
05 de Fevereiro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2018

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, 
Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan Baleeiro de Sousa, 
no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão Processo Licitatório nº 008/2018, 
na modalidade Pregão Presencial SRP nº 003/2018, AUTORIZA a contratação da empresa: 
BISCOITOS CONDEUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ nº 14.141.014/0001-
30 para prestação de serviços e aquisição de produtos e materiais para a Jornada Pedagógica 
do ano letivo de 2018 e atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
conforme quantidades e especificações constantes no Edital, lotes 1 e 2 totalizando o valor 
de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), ficando a mesma convocada para assinatura do 
contrato no prazo de três dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, 
sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 29 de janeiro de 2018.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2018

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, 
Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan Baleeiro de Sousa, 
no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão Processo Licitatório nº 008/2018, 
na modalidade Pregão Presencial SRP nº 003/2018, AUTORIZA a contratação da empresa: 
ANTÔNIO MARCOS AVELAR – ME, CNPJ nº 11.477.556/0001-90 para para prestação de ser-
viços e aquisição de produtos e materiais para a Jornada Pedagógica do ano letivo de 2018 e 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e 
especificações constantes no Edital, lote 3 totalizando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de três dias úteis, nos termos 
do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 29 de janeiro de 2018.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna público que será realizada 
uma licitação na modalidade Tomada de Preços nº 3/17-PA 118/17, tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é a contratação de empresa visando a realização de serviços de mão de obra, sob 
o regime de empreitada global, por lote, para execução de pavimentação da UBS do Distrito 
do Alegre, zona rural, e construção do muro da UBS de Bom Jesus na sede do Município, 
com recursos das propostas/programa Requalifica UBS - Construção 11740.5120001/13-001 e 
11740.5120001/13-002 firmando com o Ministério da Saúde, a se realizar no dia 26.02.2018 às 
09:00 hs, na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se 
na sede desta Prefeitura ou através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os de-
mais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, 
BA – 05.02.2018. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento-Presidente da CPL

ERRATA DE PUBLICAÇÃO CONTRATO n°033/2018, 
PUBLICADO NO DOM Nº 1548, de 02/02/2018.

RETIFICA:
Onde se lê: 31/02/2018

LEIA-SE: 31/01/2018

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente contrato de Execução de serviços sob nº 033/2018 A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, com sede administrativa na Praça Jovino Arsênio 
da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, inscrita no CNPJ 16.694.138/0001-80, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal SR. SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, Prefeito Municipal, e 
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Praça da Bandeira, s/n, centro, Condeúba/Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 
CNPJ: 11.740.512/0001-00, neste ato representada pelo  Secretário o Sr. VAGNEY FRANKLIN 

SILVEIRA PEREIRA, CPF nº 010.657.495-70, RG nº 08.790.283-43, encontradiço a Rua São 
Luís , nº 184, Bairro  São Vicente de Paula, na cidade de Condeúba – BA, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, SALVADOR DA CRUZ CARDOSO, inscrita no 
CPF n° 066.657.485-53 RG 02.323.666-10 SSPSP, brasileiro, casado, médico, residente e do-
miciliado, em Condeúba, Rua Belém, n° 58, Bairro São Francisco, denominado CONTRATADO 
tendo em vista o que dispõem a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguinte 
legislação: Lei nº. 8.666/93 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e 
suas alterações, Lei nº. 8.080/90 e demais legislações aplicáveis, que autorizam a realização de 
Credenciamento de Pessoas Físicas da área de Saúde para prestação de serviços, nos termos e 
condições estabelecidos na CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2017, mediante as seguintes cláusulas 
e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O Presente tem por objetivo a prestação de serviços pelo CONTRATADO na especialidade 

de Clínico Geral-PSF, conforme estabelece o item 2.1 do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 
002/2017, nas codificações e valores estabelecidos em referido edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O(a) profissional contratado(a) poderá prestar serviços no âmbito ter-
ritorial de Condeúba. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços referidos na Cláusula primeira serão prestados diretamente pelo profissional cre-

denciado CONTRATADO, dentro das especialidades referidas na Cláusula Primeira do presente 
instrumento. 

§ 1º - Para os efeitos deste contrato, considera-se profissional CONTRATADO, aquele que 
efetivamente estará prestando serviços a que se credencia. 

§ 2º - O CONTRATADO não poderá cobrar do paciente, ou seu acompanhante, qualquer com-
plementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATADO 

Para cumprimento do objeto deste Contrato, o CONTRATADO se obriga a manter durante a 
vigência deste termo os requisitos exigidos pelo item 6.1 exigidos pelo instrumento de Chamada 
Pública nº. 002/2017, bem como atender as condições e os critérios mínimos estabelecidos pelo 
SUS, visando o atendimento satisfatório. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O(a) CONTRATADO(a) se obriga, ainda, a: 

I – manter sempre atualizado o prontuário dos pacientes com os respectivos laudos dos exa-
mes ou procedimentos realizados; 

II – não utilizar nem permitir que terceiros utilizem os pacientes para fins de experimentação;

III – atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo 
sempre a qualidade na prestação de serviços; 

IV – cumprir e fazer cumprir as Normas Técnicas Emanadas do Ministério da Saúde, Secreta-
ria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde; 

V – justificar ao paciente ou ao seu responsável, por escrito, as razões técnicas alegadas 
quando da decisão de não realização de qualquer ato previsto neste Contrato; 

VII - responsabilizar-se por qualquer cobrança indevida, feita ao paciente ou seu representan-
te, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste Contrato. 

VIII – O(a) CONTRATADO(a) como entidade da área da saúde deverá manter durante a vi-
gência deste Termo os requisitos exigidos pelo item 6.1 do instrumento da Chamada Pública nº 
002/2017, bem como atender as condições e os critérios mínimos estabelecidos pelo SUS, visan-
do o atendimento satisfatório. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE, durante a vigência do presente Contrato: 

I – efetuar o pagamento do objeto deste contrato, nos termos estipulados por este Edital; 

II – esclarecer ao CONTRATADO toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao 
fornecimento do objeto. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
CONTRATADO 

O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos pacientes, aos 
órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negli-
genciada, imperícia ou imprudência por si praticados. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 
 O presente contrato terá vigência no período de 02/01/2018 até 31/01/2018 a contar da data 

de assinatura do contrato, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93.



CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR CONTRATUAL 
O valor global estimado dos serviços objeto desse contrato é de R$ 13.300,00 (treze mil 

e trezentos reais) sendo pago mensalmente o valor estimado 13.300,00(treze mil e trezentos 
reais).

PARÁGRAFO ÚNICO – Os procedimentos serão remunerados com base nos valores es-
tabelecidos pela tabela da Secretaria Municipal de Saúde e Edital de Chamada Pública nº 
002/2017. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas dos serviços realizados decorrentes deste contrato correrão à conta dos recur-

sos financeiros provenientes das seguintes dotações orçamentárias: 

030701 - SECRETARIA DE SAÚDE
2.067 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
2.069 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

CLÁUSULA NONA – DA COORDENAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
Caberá a Secretaria Municipal de Saúde a coordenação, controle e fiscalização da presta-

ção dos serviços, conforme cada área. 

§ 1º - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 
eximirá o CONTRATADO de sua pela responsabilidade perante o CONTRATANTE, ou para 
com os pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato. 

§ 2º - O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos 
funcionários do CONTRATANTE, designados para tal fim. 

§ 3º - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O Credenciado deverá emitir relações com os procedimentos realizados durante o mês, 

encaminhando-a a Secretaria Municipal de Saúde até o dia 24 do mês. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INADIMPLE-
MENTO DOS SERVIÇOS 

Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, o CONTRATRANTE poderá, garanti-
da prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8666/93. 

§ 1º - Pra apuração de eventuais casos de inadimplemento dos serviços, o CONTRATANTE 
manterá disponível aos usuários serviço de denúncia na unidade de saúde do Município. 

§ 2º - É vedada a cobrança de sobretaxas pelo CONTRATADO, sendo motivo de descre-
denciamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RECISÃO 
Constituem motivos para a rescisão do presente Contrato o não cumprimento de quaisquer 

de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a Licita-
ção e Contratos Administrativos. 

§ 1º - em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder 
causar prejuízo à população, será observado o prazo de 30 (trinta) dias para ocorrer a rescisão. 

§ 2º - O CONTRATADO poderá recorrer seu descredenciamento a qualquer tempo, in-
dependentemente da causa, desde que comunicado a intenção no descredenciamento com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
Quaisquer alterações que se fizerem necessárias ao presente Contrato será objeto de Tem-

po Aditivo, na forma da legislação referente à Licitação e Contratos Administrativos. 

§ 1º - A qualquer tempo o Contrato de Prestação de Serviços decorrente do Termo de 
Credenciamento poderá ser alterado, visando adequar o serviço às condições de execução 
previstas pelo CONTRATANTE. 

§ 2º - O Termo de Credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, se ficar demonstra-
do que o CONTRATADO deixou de satisfazer as exigências estabelecidas para cadastramento, 
bem como se não atender as condições e os critérios mínimos estabelecidos pelo SUS, visando 
o atendimento satisfatório, oportunidade em que haverá imediata abertura para inscrição de 
novos credenciados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 
O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE, em cumprimento ao 

disposto no art. 61. § único, da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
Fica eleito o foro da comarca de Condeúba/BA, como competente para solucionar even-

tuais pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 

Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes 
em todos os seus termos, as normas contidas na Lei nº. 8.666/93 e alterações subsequentes, 
Lei nº. 8080./90 e legislação pertinente, as condições expressas no Chamamento Público nº. 
002/2017, juntamente com seus anexos. 

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas.

Condeúba – BA, 02 de janeiro de 2018.

SILVAN BALEEIRO DE SOUSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE 

SALVADOR DA CRUZ CARDOSO
CONTRATADO

Testemunha:  
Nome: ________________________________________________ 
CPF: 

Nome: ________________________________________________ 
CPF:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2017

ESPÉCIE: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2017

CONTRATO Nº 033/2018

OBJETO: A prestação de serviços pelo CONTRATADO na especialidade de Clinico Geral-
-PSF, conforme estabelece o item 2.1 do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2017, nas 
codificações e valores estabelecidos em referido edital. 

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

CRÉDITO DA DESPESA: 030701 - SECRETARIA DE SAÚDE
2.067 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
2.069 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO CONTRATO:  R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) sendo pago mensalmente 
o valor estimado 13.300,00(treze mil e trezentos reais). 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 02/01/2018 até 31/01/2018 ou realização total dos serviços/
entrega dos produtos.

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, CNPJ 
Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – Prefeito Municipal; 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ: nº: 
11.740.512/0001-00, neste ato representada pelo Secretário o Sr. Vagney Franklin Silveira Perei-
ra, CPF nº 010.657.495-70, RG nº 08.790.283-43 SSP-BA.

CONTRATADO:  SALVADOR DA CRUZ CARDOSO, inscrita no CPF n° 066.657.485-53 RG 
02.323.666-10 SSPSP.


