
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2020 

 

1. PREÂMBULO: 
 
1.1. O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 
BARREIRAS E IBOTIRAMA, por intermédio da Policlínica de Saúde da Região de Barreiras e 
Ibotirama e através do PRESIDENTE DA CPL e os Membros, designados pela Portaria N˚ 
014/2020, de 12 de maio de 2020, faz saber aos interessados e à população em geral que, em 
cumprimento a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e as normas gerais da Lei 
Federal nº. 8.666/1993 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estará 
cadastrando, para efeito de convocação de Chamamento/Credenciamento para CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA prestação de serviços de saúde para realização de Consultas 
Médicas especializadas e Exames para realização do Mutirão que acontecerá nos dias 31 de outubro e 
01 de novembro de 2020 nas dependências da Policlínica Regional de Saúde de Barreiras e Ibotirama, 
estado da Bahia. As documentações deverão ser entregue no Setor de Licitação, das 8h às 12h 00min e 
das 14h 00min às 16h, a partir do dia 19 de outubro de 2020, sendo o prazo final para entrega até o 
dia 28 de outubro de 2020, na sede do Consórcio de Saúde, Sala da Diretoria Executiva, situada na 
Rua Barão de Cotegipe, nº 1172 - Andar – São Paulo, CEP nº 47.807-008, Barreiras-BA. A Comissão 
de Licitação do Consórcio de Saúde da Região de Barreiras e Ibotirama, Estado da Bahia, fornecerão 
aos interessados, além deste Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério, sejam 
considerados indispensáveis ao pleno conhecimento deste Chamamento. 
 
2. DO OBJETO: 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de empresas especializadas 
na prestação de serviços de saúde para realização de Consultas Médicas especializadas e Exames para 
realização do Mutirão que acontecerá nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2020 nas 
dependências da Policlínica Regional de Saúde de Barreiras e Ibotirama, estado da Bahia. Conforme 
as necessidades, abrangendo as seguintes áreas/especialidades, abaixo descrito: 
 

TABELAS DE PROCEDIMENTOS 

 

2.2. Os procedimentos, exames e serviços abrangidos pelas áreas acima indicadas encontram-se 
discriminados na Tabela de Procedimentos Médicos, anexo I. 
 

3. REGÊNCIA LEGAL: 
 

3.1. A Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e as normas gerais da Lei Federal nº. 
8.666/1993 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, aplicando-se, no que 
couber, os princípios do direito público, suplementados pelos preceitos do direito privado. É inexigível 
a licitação destes contratos, com fundamento no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, para os quais não é 
possível estabelecer critérios competitivos de julgamento. O credenciamento somente ocorre quando é 
inviável, juridicamente, a licitação. 
4. PRAZOS: 
 

4.1. A análise da documentação entregue será realizada pela Comissão de Licitação do Consórcio 
Público Interfederativo de Saúde da Região de Barreiras e Ibotirama, que procederá à análise dos 

TABELA/ANEXO I MODALIDADE 
TABELA 01 CONSULTA com Urologista. 
TABELA 02 Procedimentos em Ultrassonografia Geral. 
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documentos apresentados pelos interessados no Credenciamento em um Prazo máximo de 05(cinco) 
dias corridos a contar da data de apresentação; 
 

4.2. O prazo para assinatura do contrato será de até 02 (dois) dias úteis, contados da convocação do 
credenciado pela Comissão de Licitação; 

 

4.3. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 30 
(trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato. 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

5.1. Somente serão admitidas a participar deste credenciamento Pessoa Jurídica para prestar 
serviço na área de Saúde que comprovem regularidade na habilitação; apresentem todos os 
documentos exigidos e aceitem as exigências estabelecidas neste Edital; 
 

5.2. Não serão credenciadas: 
 

5.2.1. Pessoas jurídicas que estejam sob regime de Recuperação Judicial, concurso de 
credores, dissolução ou liquidação; 

 

5.3. Estão impedidas de participar do presente processo: 
 

5.3.1. Pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes ocupem 
cargo de direção ou função de confiança seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal (art. 26, § 4º 
da Lei Federal nº 8.080/90); 
 

5.3.2. Pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes sejam 
servidores ou dirigentes do órgão responsável pelo presente credenciamento (art. 9º, inciso III da 
Lei nº 8.666/93); 

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CREDENCIAMENTO: 
 

6.1. O interessado em ser credenciado deverá protocolar no endereço e no prazo fixado no 
preâmbulo deste edital, toda a documentação necessária para credenciamento; 
 

6.2. O requerimento de credenciamento e os documentos que o instruírem deverão estar dispostos 
ordenadamente e serem datados e assinados pelo representante legal do interessado; 
 

6.3. Os documentos exigidos para credenciamento deverão ser apresentados em original, cópia 
autenticada em cartório ou em cópia simples acompanhada do original para ser autenticado por 
servidor desta entidade; 
 

6.4. Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 
 

6.4.1. Para comprovação da habilitação jurídica: 
 

Documentação Pessoa Jurídica: 
 

A) Cédula de Identidade e CPF do(s) Sócio(s) da empresa; 

B) 
Registro comercial, se empresa individual; Em se tratando de sociedades comerciais: Ato 
Constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentação de eleição de seus administradores; 

C) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

D) 
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, mediante a 
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela 
Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 

E) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual;  
F) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal; 
G) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 
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H) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
I) Certificado de Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Classe respectivo; 

J) Título de especialização ou Atestado de capacidade técnica dos prestadores médicos na 
especialidade a ser contratada; 

K) Alvará de Funcionamento 2020. 
L) Certidão de Quitação Junto ao Conselho da Classe; 

M) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica 

 

6.5. O interessado que deixar de apresentar a documentação exigida no presente edital e seus 
anexos não será credenciado. 
 

7. PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 

7.1. Os pedidos de credenciamento serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação deste 
Consórcio, em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos neste edital; 
 

7.2. A especialidade de cada empresa que pleiteiem o credenciamento deverão ser compatíveis 
com o objeto social da pessoa jurídica, a experiência e a capacidade instalada do interessado; 
 

7.3. A Comissão poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das informações prestadas por 
atestados, certidões e declarações; a autenticidade dos documentos apresentados; bem como solicitar 
outros documentos que julgar necessários para a avaliação dos documentos apresentados; 
 

7.4. O deferimento do pedido de credenciamento fica condicionado ao atendimento às exigências 
previstas neste Edital e nos seus anexos; 
 

7.5. Serão credenciados todos os interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital e 
nos seus anexos e que entreguem a documentação necessária dentro do prazo previsto no preâmbulo; 
 

7.6. Compete à autoridade superior homologar o credenciamento; 
 

 
8. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 

8.1. O credenciamento será processado de acordo com a observância dos seguintes procedimentos: 
8.1.1. No dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, a Comissão receberá, mediante 
protocolo, toda documentação apresentada pelos interessados; 
 

8.1.2. Após sessão pública, a Comissão, em reunião privada, fará análise dessa 
documentação em conformidade com as exigências constantes neste edital e, sendo constatada a 
insuficiência das informações ou ausência ou irregularidade da documentação, será comunicado 
formalmente ao interessado o seu inabilitação ao credenciamento e os requisitos editalícios que 
deixaram de ser adequadamente atendidos; 

 

8.1.3. O Consórcio divulgará o resultado do credenciamento, mediante publicação na 
Imprensa Oficial deste Consórcio; 

 

8.2. Observar-se-ão as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

9. DA CONTRATAÇÃO: 
 

9.1. A contratação dos credenciados para a prestação dos serviços será de forma isonômica, 
observado a disponibilidade de vagas; 
 

9.2. A contratação para os serviços dar-se-ão em razão da necessidade do atendimento à 
população, conforme descrito na tabela do item 1 deste edital; 

 

9.3. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante do Anexo II deste edital; 
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9.4. O credenciado convocado para assinar o contrato terá o prazo de 02 (dois) dias uteis para fazê-
lo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 
8.666/93; 

 

9.5. Caso o credenciado não compareça para assinar o contrato, até o último dia do prazo fixado no 
item anterior, não será contratado; 

 

9.6. O credenciado que não puder comparecer para a assinatura do contrato deverá ser representado 
por: 
 

a) Administrador que tenha poderes de gerência; 
 

b) Procurador, munido de instrumento público de mandato, com poderes específicos para 
assinar o contrato. 

 

9.7. A documentação legal exigida neste edital deverá estar válida na data da assinatura do 
contrato; 
 

9.8. O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas neste edital para credenciamento; 

 

9.9. Os serviços a serem prestados terão seus preços fixos e irreajustáveis durante a vigência do 
contrato. 
 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO 
 

10.1. O pagamento aos contratados somente será efetuado após a apresentação do documento 
comprobatório do serviço prestado e atestada a sua afetiva execução, sendo realizado mediante 
depósito em conta bancária pelo Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Barreiras e 
Ibotirama, estado da Bahia; 
 

10.2. O Consórcio pagará ao contratado, pelos serviços efetivamente executados, os valores fixados 
na tabela do item 1 deste edital; 
 

10.3. As despesas com a contratação, para a execução dos serviços objeto desta Chamada Pública, 
correrão à conta dos recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a 
saber: 
 

ORGÃO: 01 CONSÓRCIO PÚBLICO FONTE UNID: 10.10.00 CONSÓRCIO PÚBLICO 
PROJ/ATIV: 2.002 Gestão das Ações da Policlínica 21 

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO CREDENCIAMENTO: 
 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas com o credenciamento sujeitará 
o Credenciado, no que couber às sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia e ampla 
defesa, ficando estabelecidas as seguintes penalidades, pelo não cumprimento de quaisquer das 
obrigações assumidas com o município quando do credenciamento, a serem graduadas segundo a 
gravidade da infração: 
 

a) Advertência por escrito; 
 

b) Multa: no valor fixo de 10% (dez por cento) da média das faturas pagas ao contratado; 
 

c) Suspensão temporária do credenciamento, em prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias; 
 

d) Cancelamento do credenciamento, decorridos 30 (trinta) dias contados da data do 
recebimento de comunicação por escrito; 
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11.2. São causas de descredenciamento do contratado a reincidência no descumprimento de 
quaisquer das condições elencadas no presente Edital de Credenciamento do Consórcio Interfederativo 
de Saúde da Região de Barreiras e Ibotirama, estado da Bahia, no Contrato de Credenciamento, ou 
ainda, a prática de atos que caracterizem má-fé em relação ao município, apuradas em processo 
administrativo. 
 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

12.1. Fica assegurado a Comissão o direito de proceder exames e outras diligências, a qualquer 
tempo, na extensão necessária, a fim de esclarecer possíveis dúvidas a respeito de quaisquer dos 
elementos apresentados no transcurso do processo; 
 

12.2. O Consórcio poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar, total ou parcialmente, 
ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito de indenização ou 
ressarcimento para os interessados, conforme as hipóteses previstas na Lei 8.666/93; 
 

12.3. O Consórcio poderá a qualquer tempo, antes de firmar o contrato, descredenciar o interessado, 
sem que a este caiba o direito de indenização ou reembolso, na hipótese de vir a comprovar a 
existência de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira, comprometa sua 
capacidade técnica ou administrativa, ou, ainda, que reduza sua capacidade de prestação de serviço; 
 

12.4. A participação no presente processo implica o conhecimento e submissão a todas as condições 
previstas neste Edital e nos seus Anexos; 
 

12.5. O Consórcio poderá, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos credenciamentos, 
através da divulgação de um novo regulamento; 
 

12.6. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente edital, fica eleito o Foro da Comarca de 
Barreiras, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 
 

12.7. A minuta do Contrato, Anexo II do presente Edital, poderá sofrer adequações necessárias, 
quando da sua formalização; 
 

12.8. No ato de recebimento deste Edital, o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu 
exemplar está devidamente completo e acompanhado dos seguintes Anexos: 
 

ANEXO I Tabela de Procedimentos; 
ANEXO II Carta de Solicitação de Credenciamento; 
ANEXO III Modelo de Carta Proposta; 
ANEXO IV Modelo de declaração de fatos Impeditivos; 
ANEXO V Modelo de declaração que não pesa contra si, punição, conf. Art. 88 da L. 8666/93; 
ANEXO VI Modelo de declaração de fatos supervenientes; 
ANEXO VII Declaração de Concordância do Edital  
ANEXO VIII        Modelo de Minuta de Contrato 

 
 

Barreiras – Bahia, 13 de outubro de 2020. 
 
 

Gilvan Pimentel Ataíde 
Presidente do Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Barreiras e Ibotirama 
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ANEXO I 
 

TABELAS DE PROCEDIMENTOS. 
 

    Item TABELA 01 - PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS Quant. Vlr. Unit Vlr. Total 
01 CONSULTA com Urologista 600 140,00 84.000,00 
  Valor Total dos Procedimentos Tabela 01  84.000,00 

  
     

Item TABELA 02 – PROCEDIMENTOS DE 
ULTRASSONOGRAFIA Quant. Vlr. Unit Vlr. Total 

01 Ultrassonografia Geral  1.800 118,00 212.400,00 
  Valor Total dos Procedimentos Tabela 02  212.400,00 

   
 

Barreiras – Bahia, 13 de outubro de 2020. 
 
 
 

Gilvan Pimentel Ataíde 
Presidente do Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Barreiras e Ibotirama  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO:  

1.1 - Contratação de empresa de prestação de serviços de saúde para realização de Consultas 

Médicas especializadas e Exames para realização do Mutirão que acontecerá nos dias 31 de 

outubro e 01 de novembro de 2020 nas dependências da Policlínica Regional de Saúde de 

Barreiras e Ibotirama, estado da Bahia. 

 
2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DO SERVIÇO 

2.1.1 - O Serviço serão realizados nas dependências da Policlínica Regional de Saúde (PRS) 

em regime de MUTIRÃO nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2020 iniciando às 

07:00 (sete horas) e finalizando às 18:00 (dezoito horas). 

 
2.2. JUSTIFICATIVA 

2.2.1 - Com base em pesquisa realizada pela Assessoria Técnica da PRS (Anexo 1) foram 

levantadas as principais demandas reprimidas de cada município consorciado, encontramos 

então um quantitativo considerável de demanda reprimida de alguns procedimentos de apoio e 

diagnóstico para detecção precoce de câncer de colo de útero e de mama, com base nestes 

dados iremos organizar um mutirão que tem o intuito atender parte desta demanda reprimida. 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE BAIANO, 

apresenta o programa 1º MUTIRÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE DE 

BARREIRAS E IBOTIRAMA contemplando uma oferta de 2.640 atendimentos extra, que 

serão realizados por uma equipe multiprofissional composta por médicos especializados em 

Ultrassonografia Geral, Urologista, Mastologista e técnicos em radiologia para realizar 

exames de ressonância magnética e mamografia. 

 
3. ESPECIFICAÇÃO 

3.1.  Descrição, quantitativo  

 
Procedimentos que serão 
ofertados 

Quantidade que 
será ofertada 

Quantidade de 
procedimentos por 
turno de 5 horas  

Quantidade De 
Profissionais 
Necessários  
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Consulta com mastologista 60 20 01 
Consulta com Urologista 600 30 05 
Ultrassonografia Geral 1800 30 15 
Mamografia 120 30 02 
Ressonância Magnética 60 15 02 

TOTAL 2.640 
 

3.2.  Quantitativos estimados de atendimentos por profissional 
 

 ESPECIALIZAÇÃO Sábado (M)  
07:00 - 12:00 

Sábado (T) 
13:00 - 18:00 

Domingo (M) 
07:00 - 12:00 

Domingo (T) 
13:00 - 18:00 

01 ULTRASSONOGRAFIA 
GERAL 

30 30 30 30 

02 MAMOGRAFIA 30 30 30 30 
03 CONSULTA COM 

MASTOLOGISTA 
30 30 30 30 

04 CONSULTA COM 
UROLOGISTA 

30 30 30 30 

05 RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA 

20 20 20 20 

TOTAL 140 140 140 140 
560 

 
 
4. DO CREDENCIMANETO:  

4.1 – Somente será Credenciado empresas para os Procedimentos descritos na Tabela 01 e 02 

na Página 06 deste Edital. Os outros serviços discriminados neste Termo de Referência que 

serão disponibilizados no atendimento a população no Mutirão que ocorrerá entre os dias 

31/10 e 01/11 do ano de 2020, a Policlínica de Saúde da Região de Barreiras e Ibotirama já 

têm profissionais qualificados em seu quadro para realizar se os Procedimentos. 

 

5. LEVANTAMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA DOS MUNICIPIOS 
CONSORCIADOS:  

MUNICÍPIO USG MAMA USG TV MAMOGRAFIA MASTOLOGISTA UROLOGISTA TOTAL 

ANGICAL 30 30 10 8 20 98 
BAIANÓPOLIS 50 86 35 8 15 194 
BARREIRAS 300 600 0 0 300 1200 
BROTAS DE MACAÚBAS 0 47 50 0 16 113 
CATOLÂNDIA 8 45 0 0 4 57 
COTEGIPE 30 50 30 8 40 158 
CRISTÓPOLIS 50 80 10 10 50 200 
FORMOSA DO RIO 
PRETO       
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IBOTIRAMA 70 100 0 0 100 270 
LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES 

80 150 0 0 30 260 

MANSIDÃO 40 35 10 10 25 120 
MORPARÁ 100 200 10 10 50 370 
MUQUÉM DE SÃO 
FRANCISCO 

0 0 0 0 70 70 

PARATINGA       
RIACHÃO DAS NEVES 15 20 5 0 30 70 
SANTA RITA DE CÁSSIA 3    15 18 

SERRA DOURADA 30 30 100 10 30 200 
SÃO DESIDÉRIO 0 547 0 0 0 547 
TABOCAS DO BREJO 
VELHO       
WANDERLEY 20 50 40 0 35 145 
TOTAL 826 

 
2070 300 64 830 4090 

. 
 
Barreiras – Bahia, 13 de outubro de 2020. 
 

 
 

Thamara Miranda 
Diretora Geral da Policlínica de Saúde da Região de Barreiras e Ibotirama 
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ANEXO II 

 
 

CARTA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Ao Setor de Licitação, 
 

 

 A empresa (nome / razão social), CNPJ nº___________________, com logradouro à (endereço 

completo), fones de contato nºs _____________/______________, por intermédio de seu 

representante legal, Sr(a) __________________________________, portador(a) do RG nº 

__________, expedida pelo_____, e do CPF nº ______________, vem por meio desta, solicitar o 

credenciamento desta empresa para prestação de serviços _________________________________.  

 

(ESPECIFICAR OS SERVIÇOS).  

 

Apresenta, em anexo, todos os documentos exigidos, concordando com as condições previstas no 

edital de credenciamento. Atenciosamente,  

 

 

Em, __________________, ______/_______________/______. 
(local e data) 

 

____________________________________________________ 
nome por extenso e assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

 
MODELO DE CARTA-PROPOSTA 

 
Conforme requerido na Carta de solicitação de credenciamento (Anexo II), o interessado abaixo 
identificado encaminha a este CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA 
REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA a documentação exigida no Edital de Credenciamento 
Nº 001/2020, deste edital e na minuta de contrato de credenciamento, devidamente autenticada por 
cartório competente ou por servidor da administração, objetivando o seu credenciamento pelo 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E 
IBOTIRAMA.  
 
Razão Social: 
 

CNPJ: 
 

Endereço: 
 

Telefone: 
Fax: 
E-mail: 

Área de Atuação: 
 

Especialidade: 
 

Representante Legal (conforme contrato social) 
 

CPF: 
 

 
Os documentos encontram-se anexados na seguinte ordem: 
 
1) Relação do corpo clínico: 
Nome Registro no Conselho 

e na especialidade 
CPF 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2) Relação dos serviços a serem prestados: 
 
 
 
 
 
 

  
 

3) Tabelas adotadas (marque “X”) 
TABELA         (X) MODALIDADE 

TABELA 01  PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS. 
TABELA 02  PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA. 
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4) Dados Bancários para crédito dos pagamentos pelo Consórcio de Saúde: 
Banco: 
 

Agência: 
 

Conta Corrente: 
 

 
5. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

5.1 Cópia do Registro Comercial, no caso de empresa individual 

5.2 

Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
no Órgão competente, em se tratando de sociedades por ações, acompanhada de cópia 
de documentos de eleição de seus administradores e procurações que substabeleçam 
poderes a terceiros 

5.3 Cópia da inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício 

5.4 
Cópia do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF e da cédula de 
identidade dos representantes legais da pessoa jurídica, conforme o contrato social, as 
quais constarão do contrato e assinarão o mesmo. 

 
6. REGULARIDADE FISCAL 

6.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, mediante a 

apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido 
pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 

6.3 Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual; 
6.4 Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal; 
6.5 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 
6.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1 Cópia do Certificado de Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Classe 
respectivo 

7.2 
Cópia do atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, declarando que o interessado prestou, a contento, serviço pertinente e 
compatível em características com o objeto deste edital de credenciamento. 

7.3 Cópia do Alvará de funcionamento válido 
 

8. QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

8.1 Comprovação oficial de que detém a responsabilidade técnica, emitido pelo Conselho de 
Classe respectivo. 

 
9. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distibuidor da sede da pessoa 
jurídica 

 
Esta proposta tem prazo de validade por ______ (____) dias, contados de sua apresentação no 
protocolo do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 
BARREIRAS E IBOTIRAMA.  
 
 

Em, __________________, ______/_______________/______. 
(local, data) 

 
 

____________________________________________________ 
nome por extenso e assinatura do representante legal 
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ANEXO - IV 
 

MODELO: DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO 
TRABALHO DO MENOR 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 

AO 
 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E 
IBOTIRAMA. 

 
Credenciamento Nº 001/2020 – CONSOB/BA Modalidade: CHAMADA PÚBLICA Tipo: 
CREDENCIAMENTO. 
 
 
 
A ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº ____________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________________________, portador 

(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, 

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalva: emprega menor, a partir de 

quatorze anos, na condição de aprendiz e que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, 

do art. 9º da Lei 8.666/93). 

 
 
Local e data, 
 
 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO V  

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE NÃO SE ENCONTRA EM 
QUALQUER SITUAÇÃO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 88 DA 

LEI Nº 8.666/1993 
 

AO 
 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E 
IBOTIRAMA. 

 
Credenciamento Nº 001/2020 – CONSOB/BA Modalidade: CHAMADA PÚBLICA Tipo: 
CREDENCIAMENTO. 

 
 

 A empresa (nome / razão social), CNPJ nº___________________, com logradouro à (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, Sr(a) __________________________________, 

portador(a) do RG nº __________, expedida pelo_____, e do CPF nº ______________, DECLARA, 

para fins do disposto no item 10, do edital ____________, sob as sanções administrativas cabíveis e 

sob as penas da lei, não estar a empresa, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de 

contratar com o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE 

BARREIRAS E IBOTIRAMA ou seus órgãos supervisionados, ou declarada inidônea por qualquer 

outro órgão da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal. 

  

 
Em, __________________, ______/_______________/2020. 

(local, data) 
 
 
 

____________________________________________________ 
nome por extenso e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI  
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, 
NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 32 DA LEI Nº 8.666/1993.  

 
 

AO 
 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E 
IBOTIRAMA. 

 
Credenciamento Nº 001/2020 – CONSOB/BA Modalidade: CHAMADA PÚBLICA Tipo: 
CREDENCIAMENTO. 

 
 
A empresa (nome / razão social), CNPJ nº___________________, com logradouro à (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, Sr(a) __________________________________, 

portador(a) do RG nº __________, expedida pelo_____, e do CPF nº ______________, DECLARA, 

na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

 

Em, _________________, ______/_______________/______.  
                                       (local, data)  
 

 

____________________________________________________ 
nome por extenso e assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
19 de Outubro/2020 16

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE – 
BA 
CNPJ: 33.177.475/0001-07 
 

Rua Barão de Cotegipe, N° 1172 – Andar – São Paulo 
CEP: 47.807-008 - Barreiras - Bahia 

 

ANEXO VII  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO E DE SEUS ANEXOS  

 
 

AO 
 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E 
IBOTIRAMA. 

 
Credenciamento Nº 001/2020 – CONSOB/BA Modalidade: CHAMADA PÚBLICA Tipo: 
CREDENCIAMENTO. 

 
 
 

A empresa (nome / razão social), CNPJ nº___________________, com logradouro à (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, Sr(a) __________________________________, 

portador(a) do RG nº __________, expedida pelo_____, e do CPF nº ______________, DECLARA 

que examinou criteriosamente o Termo de Referência, que é parte integrante deste edital, a Minuta do 

edital e a minuta do contrato Administrativo, e julgou-os suficientes para a elaboração da Carta 

Proposta objeto do presente em todos os seus detalhamentos. DECLARA, ainda, estar de acordo com 

as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e das demais normas e regulamentos do 

CONTRATANTE que regem a presente contratação.  

 

 

Em, __________________, ______/_______________/______.  
                                                 (local, data)  
 

 

 

____________________________________________________ 
nome por extenso e assinatura do representante legal 
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ANEXO VIII  
 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0XX/2018 
 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS 
E IBOTIRAMA, inscrito no CNPJ sob o nº 33.177.475/0001-07, com sede na Rua Barão de 
Cotegipe, nº 1172 - Andar – São Paulo, CEP nº 47.807-008, Barreiras-BA, neste ato representado por 
seu Presidente, Sr. Gilvan Pimentel Ataíde, brasileiro, inscrito no CPF nº 467.362.121-20, doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa 
__________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, com endereço na 
_______________________, (quando o credenciado não poder comparecer), neste ato representada 
pelo  Sr.______________________________, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, 
nos termos do Credenciamento nº 001/2020, originada do Processo Administrativo nº 042/2020, 
Inexigibilidade nº 0XX/2020, regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 

1.1. O Objeto do presente é o Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços 
de saúde para realização de Consultas Médicas especializadas e Exames para realização do Mutirão 
que acontecerá nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2020 nas dependências da Policlínica 
Regional de Saúde de Barreiras e Ibotirama, estado da Bahia. 
 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA realizará os serviços de ________(atribuições designadas 
ao serviço)__________. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO:  

 

2.1. A prestação de serviços a que se refere este instrumento contratual será paga pelo Contratante 
o valor global de R$ _________ (______________), cujos valores estão definidos no Anexo 1 do 
Edital convocatório. 
 

Parágrafo Primeiro - Fica esclarecido que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior 
que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 

3.1. O pagamento a CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução dos 
serviços, sendo realizado mediante apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviços em depósito 
bancário na Conta Corrente nº __________, Agência nº _______ do Banco _________. 
 

Parágrafo Único – Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento 
será devolvido imediatamente para substituição e/ou emissão de Nota de Correção.  
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO:  
 

4.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 30 (Trinta) dias, contados a partir data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em concordância do artigo 57 da Lei Federal Nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

5.1. A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, 
obriga-se a: 
 

a) Arcar com todas as despesas e custos seja referente a salários; transporte e alimentação; 
encargos de qualquer natureza, especialmente sociais, previdenciários e trabalhistas; seguros; 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
19 de Outubro/2020 18

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE – 
BA 
CNPJ: 33.177.475/0001-07 
 

Rua Barão de Cotegipe, N° 1172 – Andar – São Paulo 
CEP: 47.807-008 - Barreiras - Bahia 

taxas; impostos; e quaisquer outros que, direta ou indiretamente, estejam relacionados com o 
objeto do presente Contrato; 

 

b) Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas à prestação dos 
seus serviços; 

 

c) Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato; 
 

d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao 
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em consequência de negligência, 
imprudência, imperícia ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução 
dos serviços contratados; 

 

e) Zelar pela boa e completa execução do objeto contratado e facilitar, por todos os meios ao 
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, 
atendendo prontamente às observações e exigência que lhe forem solicitadas; 

 

f) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura deste 
Contrato. 

 

g) Prestar os serviços contratados atendendo as especificações dos órgãos competentes, nos 
prazos e segundo as condições aqui convencionadas, responsabilizando-se integralmente 
pelo objeto executado; 

 

h) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital ou 
do contrato dele decorrente. 

 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  
 

6.1. O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por 
determinação legal, obriga-se a: 
 

a) Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei 
Federal 8.666/93; 

 

b) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização dos serviços do 
objeto do presente Contrato, com competência para atestar a efetiva execução, bem como 
anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

 

c) Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA 
oriundos do objeto ora contratado; 

 

d) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas 
e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente 
começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nota de 
Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor 
contratual; 

 

e) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à fiel execução do objeto 
contratado; 

 

f) Designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário junto à 
CONTRATADA para definir, acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

 

g) Informar à CONTRATADA, por escrito, eventual substituição do funcionário acima 
indicado; 

 

h) Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA conforme o 
prazo e as condições estabelecidas no presente contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO:  
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7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas na Lei nº 8.666/93. 
 

Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato 
nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.  
 

Parágrafo Terceiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, segundo o Parágrafo Único do Art. 78 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO 
DESCREDENCIAMENTO: 
 

8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas com o credenciamento sujeitará 
o Credenciado, no que couber, às sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia e ampla 
defesa, ficando estabelecidas as seguintes penalidades, pelo não cumprimento de quaisquer das 
obrigações assumidas com a ADMINISTRAÇÃO quando do credenciamento, a serem graduadas 
segundo a gravidade da infração em: 
 

a) Advertência por escrito; 
 

b) Multa: no valor fixo de 10% (dez por cento) da média das faturas pagas ao contratado; 
 

c) Suspensão temporária do credenciamento, em prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias; 
 

d) Cancelamento do credenciamento, decorridos 30 (trinta) dias contados da data do 
recebimento de comunicação por escrito; 

 

Parágrafo Primeiro - É causa de descredenciamento do contratado a reincidência no descumprimento 
de quaisquer das condições dispostas no presente Edital, no Contrato de Credenciamento, ou ainda, a 
prática de atos que caracterizem má-fé, apuradas em processo administrativo. 
 

Parágrafo Segundo – O CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à 
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das 
condições estipuladas no Contrato. 
 

Parágrafo Terceiro – As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:  
 

9.1. O Consórcio Interfederativo de Saúde da Região Barreiras e Ibotirama, através do Diretor 
Executivo, o Senhor Jonnata Rafael Gomes dos Reis, exercerá a fiscalização do presente contrato, e 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia encaminhada à 
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 

a) Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na execução do objeto 
contratado, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas; 

 

b) Notificar, advertir e dar início ao processo de rescisão unilateral do Contrato em caso de 
descumprimento das obrigações por parte da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Único – As exigências e a atuação da fiscalização pela Diretoria Executiva em nada 
restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à 
execução do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:  
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10.1. As despesas com a contratação, para a execução dos serviços objeto deste Credenciamento, 
correrão à conta dos recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a 
saber: 
 

ORGÃO: 01 CONSÓRCIO PÚBLICO FONTE UNID: 10.10.00 CONSÓRCIO PÚBLICO 
PROJ/ATIV: 2.002 Gestão das Ações da Policlínica 21 

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA:  
 

11.1. É vedado à CONTRATADA transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, a execução do 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
  

12.1- Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n° 8.666/93, e 
suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E DA REVISÃO CONTRATUAL: 
  

13.1- A Contratada deverá manter regular a documentação apresentada ao Consórcio para habilitação 
à contratação enquanto perdurar o vínculo contratual. 
 

13.2 - Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 

Parágrafo Único – A revisão de preços, nos termos do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá 
de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído 
com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser 
instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO: 
  

14.1- O regime de execução do presente contrato será o de empreitada por preço unitário por 
Procedimento. 
 

Parágrafo Único – Os serviços objeto deste contrato serão executados por médicos, profissionalmente 
habilitados, com roupas e demais instrumentos adequados para o serviço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL: 
  

15.1- Correrão por conta exclusiva da contratada quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos 
causados por ela ou seu preposto ao CONSOB ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços 
objeto do presente contrato, seja por negligência, imprudência ou imperícia, reservado à 
CONTRATANTE o direito de descontar de qualquer crédito devido à CONTRATADA a importância 
necessária ao ressarcimento de tais danos ou prejuízos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia para dirimir quaisquer dúvidas a respeito 
do cumprimento do presente Contrato. 
 

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em originais de igual 
teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com duas 
testemunhas. 

 
Barreiras - Bahia, xx de Xxx de 2020. 
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____________________________ 
Presidente do Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Barreiras e Ibotirama 

 
 
 
 

____________________________ 
Empresa Contratada 

 
 
 
Testemunhas: 
____________________________  _____________________________ 
NOME:                                                           NOME 
CPF:      CPF: 
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