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SOLICITACAO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

AO: SETOR DE LICITA^AO

Atraves do presente, solicito a Contratagao de profissionais medicos, fisicas ou jurt'dicas para a
prestagao de servigos medicos para atendimento nas unidades Basicas de Saude do munici'pio de Sao
Valerio.

Assim, solicito providencias para tanto.

Atenciosamente,

SAO VALERIO/TO, aos 21 dias do mes de novembro de 2022.

TATIAtsiE LOPES BARREIRA
Secretaria Municipal de Saude
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DECLARACAO ORCAMENTARIA

SAO VALERIO/TO, 22 dias do mes de Novembro de 2022.

SENHORA,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia que com vistas a Contrata^ao de profissionais medicos,
fisicas ou juridicas para a presta^ao de servi^os medicos para atendimento nas unidades Basicas de
Saude do municipio de Sao Valerio, existem rubrica orqamentaria para suportar as despesas oriundas
do respectivo objeto, conforme relagao abaixo:

SAUDE

DOTApAO ORCAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:

Orgao Unidade
Orgamentaria

Funpao SubfunQdo Programa Projeto/ Categoria
economica

Grupo de
Despesa

Modalidade Elemento
de de

Atividade Aplicapdo despesa

10 301 1017 2.032 3 3 90 39

3 3 90 36

10 302 3 3 90 391018 2.036

363 3 90

39902.028 3 310 301 1017

90 3633

FONTE DE RECURSO.

1.500.1002.000000- ASPS

1.600.0000.000000- BLOCO DE CUSTEIO

Alenciosamenle,

4r
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DESPACHO GESTOR

CONSIDERANDO a solicitagao da Secretaria de Saude do Municipio de SAO VALERIO/TO, anexada ao
presente, visando Contratagao de profissionais medicos, fisicas ou juridicas para a prestagao de
servigos medicos para atendimento nas unidades Basicas de Saude do municipio de Sao Valerio.

CONSIDERANDO mais, que os custos do conteudo solicitado demonstram tornar-se necessario a
realizagao do procedimento licitatorio, nos termos de Lei N° 10. 520/2002 e n° 8.666, de 21 de junho de
1993;

DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a licitagao, na forma de CREDENCIAMENTO,

com o tim de atender a solicitagao efetuada, a qual defiro.

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO, aos 23 dias do mes de novembro de 2022.

FUNDO MUNICIPAL OE SAUdE DE SAO VALERIO
Tatiane'dfopes Barreira

GESTbRA FMS
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PROCESSO: 086/2022

Interessada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO

CREDENCIAMENTO N. 001/2022/FMS

OBJETO: Contratagao de profissionais medicos, fisicas ou juridicas para a prestagao de servigosmedicos para atendimento nas unidades Basicas de Saude do municipio de Sao Valerio.

AUTUAQAO

Nesta data autuei o presente procedimento na Comissao de Licitagao deste Municipio.

SAO VALERIO/TO, 24 de novembro de 2022.

Cleonice de Castro Nunes
Comissao Permanente de Licitagao

Presidente da CPL

Edital Clmnmmeiilo Publico ir' 001/2022/l-MS
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AVISO DE_CREDENCIAMENTO 001/2022/FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO - TO, por intermedio da Comissao Permanente
de Licitagao da Prefeitura Municipal de Sao Valerio, TORNA PUBLICO, para o conhecimento dos
interessados a realizagao do procedimento de Credenciamento, conforme informagoes a seguir
elencadas:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022/FMS

OBJETO: CREDENCIAR/CONTRATAR PESSOAS fisicas/ juridicas destinadas a prestagao de servigos
medicos para atendimento nas unidades Basicas de Saude do municipio de Sao Valerio - Conforme
Termo de Referenda (anexo I) do edital. Os servigos iniciarao a parfir do dia 01 de janeiro de 2023 e
finalizados no dia 31/12/2023.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (PRAZO DE INSCRigAO): Ate 22 de Dezembro 2022 HORARIO: ATE AS
09:00hs.

DATA DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 22 DE DEZEMBRO DE 2022 AS 09:00HS.
ENTREGA DO ENVELOPE: A Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, na sala da Comissao
Permanente de Licitagao com sede Avenida Tocantins, n° 735-A - Centro, SAO VALERIO. CEP: 77.390-
000. Sala da Comissao de Licitagoes - CPL.
LEGISLAgAO: Lei n° 8.934/94: Lei 8666/93 observando as alteragoes Posteriores introduzindo nos
referidas diplomas normativos.

EDITAL: O edital e seus anexos poderao ser requeridos, no portal da transparency do Municipio de Sao
Valerio- TO, com link no site municipal: www.v i« .» vg|4-ri< .iv.g;> '/ .pn

PUBLigiDADE:

• Diario Oficial do Municipio de Sao Valerio - DOM
• Diario Oficial da Uniao - DOU -
• No Site Oficial da Prefeitura Municipal de Sao Valerio- TO: www.sdo valeric. i . gcv.i •

• No Mural da Prefeitura Municipal De Sao Valerio- TO

Sao Valerio- TO, aos 25 dias do mes de novembro de 2022.

ik
Cleonice de Castro Nunes

Comissao Permanente de Licitagao
Presidente da CPL

Fttihil Chiviiimiciito Ptiblii o ir' 001/2022/hMS
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO - FMS

CREDENCIAMENTO N°: 001/2022/FMS
TIRO DE CONTRATACAO: CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATE N.° 001/2022/FMS
DEMANDANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO- TO

1. PREAMBULO

1.1 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO - TO, por meio da Comissao Permanente de
Licitagao (CPL) da Prefeitura Municipal, tendo como interveniente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS,
atraves de sua Secretaria de Saude em exercicio, no uso de suas atribuigoes legais, considerando o
disposto na Lei Estadual n° 2.980, de 08 de julho de 2015, Lei Federal n° 8.666/1993, e suas alteragoes,
torna publico para conhecimento dos interessados, na forma do disposto no art. 25, caput da Lei n.°
8.666, de 21 de junho de 1993, e alteragoes posteriores e normativas pertinentes ao feito, bem como
pelas condigoes estabelecidas no presente Edital de Credenciamento e demais anexos, a abertura
do presente credenciamento para CONTRATAgAO DE PROFISSIONAIS MEDICOS, FISICAS OU JURIDICAS
PARA A PRESTACAO DE SERVigOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE SAO VALERIO-Conforme Termo de Referenda (anexo I) do edital. Os servigos iniciarao
a partir do dia 01 de janeiro de 2023 e finalizados no dia 31/12/2023.

DO PRAZO DE INSCRigAO: ATE 22 de DEZEMBRO 2022, HORARIO: ATE AS 09:00HS.
DATA DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 22 de dezembro de 2022
HORARIO: 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO, localizada na Avenida Tocantins, n° 735-A - Centro,

SAO VALERIO. CEP: 77.390-000. Sala da Comissao de Licitagoes - CPL.
1.2 O envelope contendo a Documentagao de Habilitagao devera ser entregue pelo interessado, a
partir da publicagao deste edital, para imediata contratagao ate o preenchimento das vagas, na sala
do Departamento de Licitagoes e Contratos da Prefeitura Municipal de Sao Valerio - TO, localizado na
sede da Prefeitura, com enderego a Rua Pinheiro Barros, n° 221, Centro, CEP: 77.485-000, Sao Valerio -

TO. telefone (63) 3358-1120.
ADOS este periodo demais envelopes poderao ser entreaues, contudo aauardardo possivel

chamamento para contratagao a depender do suraimento de vaaas e interesse da administragoo
publica local.
1.2.1 Na hipotese de nao haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente que impega a
realizagao da sessao publica na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagao, em contrario, do Presidente da CPL.

1.3 SAO PARTES INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO CONVOCATORIO OS SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO I - TERMO DE REFERENCE;
ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI N° 8.666/93 E ART. 7°.
INC. XXXIII DA CF:
ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE ACEITAgAO DO PREQO APRESENTADO:

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. SUSPENSAOANEXO IV - MODELO DE
TEMPORARY OU INIDONEIDADE PARA LICITAR;

Eriitnl Chfin/nniL’ iito Publico iP 00'1/2022/hMS
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ANEXO V - MODELO DE DECLARA <£AO DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO COM O MUNICIPIO
DE SAO VALERIO-TO;
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO (ANEXO)

ANEXO VII - FORMULARIO DE INSCRigAO;
ANEXO - VIII - MODELO CARTA PROPOSTA

2. DO OBJETO

2.1 O presente Edital de Credenciamento tern por objetivo, CREDENCIAR/CONTRATAR PESSOAS
fisicas/juridicas destinadas a prestagao de Servigos Medicos - conforme “Termo de Referenda” os
servigos iniciarao a partir do dia 01 de janeiro de 2023 e finalizados no dia 31/12/2023.

2.2 O presente Credenciamento se efetivara por meio da assinatura do competente TERMO
CONTRATUAL, e tera vigencia a partir da data de assinatura ate a data a ser definida no referido termo
contratual.

3. DAS CONPICSES DE PARTICIPACAO

3.1 Poderao participar do presente credenciamento os profissionais do ramo pertinente ao seu objeto,
legalmente habilitados e que satisfagam as condigoes estabelecidas neste Edital e em lei pertinente.

3.2 Ser Brasileiro nato ou gozar das prerrogativas previstas na Constituigao Federal, artigo 12, § 1°.

3.3 Nao ter registro de antecedentes criminals, achando-se no pleno exercicio de seus direitos civis e
politicos.
3.4 Possuir os requisitos exigidos de acordo com o quadro de vagas, conforme Termo de Referenda
em anexo a este Edital.

3.5 A participagao neste processo de Credenciamento implica, automaticamente, na aceitagao
integral aos termos deste Edital e seus anexos e leis aplicaveis.
3.6 Os documentos exigidos deverao ser apresentados em original ou copia autenticada, via cartorio
competente ou pelos proprios membros da CPL.
3.7 E vedada a participagao de pessoas que estejam respondendo processo criminal de qualquer
forma.
3.7.1 Declaradas inidoneas para licitar ou contrafar com a Administragao Publica, ou punidas com
suspensao do direifo de licitar e contrafar com a Administragao Publica Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida sua reabilitagao, nos
moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas relacionadas no art. 9° da Lei n° 8.666/93;

3.7.2 Que pertengam a servidor ou dirigente de orgao ou entidad© contratant© ou rssponsavoi polo
procedimento de credenciamento;

3.7.3 Nao poderao se inscrever servidores pertencentes a Administragao Publica Direta e Indireta.

4. DA DOCUMENTAQAO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO

4.1 Os interessados deverao entregar a CPL 01 (urn) envelope, hermeticamente fechado e

indevassavel. com os dizeres:

Edital Clininamento Publico 11° 001/2022/IMS
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“ENVELOPE DE HABILITAQAO"
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO - TO

Comissao Permanente de Licitagao
Credenciamento n.° 001/2022/FMS

Processo Administrative n.° 001/2022
(nome completo do participants e telefone)

4.2 Os interessados no credenciamento deverao apresentar os documentos abaixo relacionados. _
copia autenticada por meio de cartorio competente ou publicagao em orgao da imprensa oficial, ou
ainda, por copia simples, desde que acompanhadas dos originais para conferencia e autenticagao
por parte da Comissao Permanente de Licitagao (CPL).

-in

DO ENVELOPE DA HABILITACAO5.
5.1 Os interessados deverao apresentar dentro dos envelopes os documentos a seguir relacionados:

5.1.1 PESSOA FISICA:
a) Copia da cedula de Identidade - RG:
b) Copia do comprovante de Inscrigao de Cadastro de Pessoa Fisica -CPF;
c) Copia do ti'tulo de eleitor acompanhado do comprovante da ultima eleigao;
d) Copia do comprovante do alistamento militar (sexo masculino);
e) Copia do diploma de graduagao;
f) Copia do comprovante de regularidade profissional no orgao fiscalizador competente;
g) Cbpia do comprovante de enderego;
h) Apresentar declaragao de aceitagdo de Prego contorme modelo em anexo III; e anexo VII, Anexo
VIII.
i) Apresentar, juntamente com a documentagao acima exigida, Carta Proposta identificando qual
item do Termo de Referenda pretende se credenciar.

5.1.2 PESSOA JURIDICA:
a) Documentos dos responsaveis pela pessoa juridica;
b) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
c) Copia do Contrato Social com todas suas alteragoes, se houver, ou a ultima consolidada e Ata ou
Estatuto de Fundagao devidamente registrado, sendo que o objeto do contrato devera ser compativel
com o objeto credenciado, sob pena de desclassificagao;
d) Certidao Negativa de Debitos relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
e) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas;
f) Certificado de regularidade de situagao perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
g) Certidao de regularidade de tributos estadual, expedida pela unidade da federagao na qual esteja
localizado o domicilio ou a sede da empresa participe; e
h) Certidao de regularidade de tributos municipal, expedida pela unidade da federagao na qual
esteja localizado o domicilio ou a sede da empresa participe.
Ij Apresentar todas as Declaragoes conforme apresenta o modelo em anexo neste Edital juntamente
com formuiario de inscrigao e modelo carta proposta.
m) Apresentar relagao do( s) profissional(is) juntamente com os documentos comprobatorios para

exercer sua
competente).

5.2 Em se tratando de pessoa juridica, no ato da celebragao do contrato, apresentar todos os
documentos constantes no item 5.1.2.

fungao, sendo: (Copia do comprovante de regularidade profissional no orgao fiscalizador

Eifihil CliiWHlllieiito Publico n" 001/2022/TM''
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5.3 Os documentos exigidos acima deverao ser apresentados em original ou por copia autenticadavia cartorio. Quando o participante optar por autenticar sua documentagao na CPL deveraapresenta-la conjuntamente com a original.
A. DA HABILITACAO
6.1 A CPL processara a verificagao da documentagao apresentada por cada interessado, de acordo
com o estabelecido neste Edital.

6.2 Serao habilitados os participantes que apresentarem toda documentagao exigida neste Edital.
6.3 Serao credenciados os participantes devidamente habilitados, conforme os criterios estabelecidos
neste Edital.
6.4 Sera desconsiderada a documentagao contraria ou em desconformidade com as disposigoes
deste Edital e seus anexos, assim como com a legislagao vigente.

7. DO CRITERIO PARA SELEQAO
7.1 Como criterio de selegao e classificagdo dos candidatos, mediante a apresentagao de toda
documentagao constante no item 5 e preenchidos os requisitos, observar-se-a a comprovagao de
ti'tulos quanto aos profissionais na modalidade constante do Termo de Referenda, estabelecendo
pontuagao diferenciada:

7.1.1 Sera atribufdo ao profissional que tern comprovagao de titulos (certificado e outros) relacionados
a area de atuagao especifica constante no Termo de Referenda: 01 (um) ponto por titulo ate o
maximo de 10 (dez) pontos:

7.1.2 Sera atribuido ao profissional que tern experiencia comprovada relacionada a area de atuagao
especifica constante no Termo de Referenda: 02 (dois) pontos por ano ate o maximo de 10 (dez)
pontos, sem prejuizo de aplicagao dos criterios constantes na Lei n.° 8.666/93: e

7.1.3 Em caso de ocorrer a mesma pontuagao final, entre os pretendentes ao credenciamento, o
criterio de desempate devera priorizar aqueles com maior experiencia conforme entendimento da
Administragao Publica.
7.2 A comprovagao da experiencia se dara por meio de declaragao subscrita pelo representante
legal do tomador do servigo.
7.3 Apos a analise das documentagoes apresentadas pelos interessados, a Comissao Especial de
Avaliagao juntamente com o Gestor do Fundo Municipal de Saude disponibilizara o resultado, por
ordem de classificagdo, no site da Prefeitura Municipal de Sao Valerio- TO, e no Diario Oficial do
Estado.

8. DOS ENVELOPES DE HABILITACAO
8.1 A sessao sera processada com observancia dos seguintes procedimentos:
8.1.1 Os envelopes contendo a documentagao de habilitagao deverao ser entregues diretamente a
CPL:
8.1.2 Caso haja interesse publico, fica resguardado o direito da Administragao Publica do Municipio
de Sao Valerio - TO, de adiar as datas de recebimento e abertura dos envelopes, o que se dara via
comunicado geral pela imprensa oficial:
8.1.3 Serao abertos os envelopes de habilitagao conforme descrito neste Edital, ocasiao em que a
documentagao neles contida, serao obrigatoriamente examinadas e rubricadas pelos membros da
CPL;
8.1.4 Serao declarados inaptos os interessados cuja documentagao nao satisfizer as exigencias deste
Edital;

Edital Qutmamenlo Piiblico n° 001/2022/1-M 1^
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8.1.5 A verificagao da conformidade das documentagdes dos interessados com os requisitos do Edital
destina-se a promover habilitagao ou inabilitagao dos mesmos, caso a documentagao esteja em
desconformes ou incompativeis;
8.1.6 Nao havendo manifestagao contraria quanto a habilitagao e inabilitagao, a CPL prosseguira no
andamento dos trabalhos;
8.1.7 Havendo manifestagao contraria, o procedimento ficara suspenso ate o julgamento dos mesmos,

exceto se houver renuncia expressa dos direitos de recurso; e
8.1.8 Lavrar-se-a Ata Circunstanciada, na qual serao registradas as ocorrencias relevantes, devendo,

ao final, ser firmada pelos membros da CPL, facultando-se a assinatura dos interessados presentes.

9. DOS RECURSOS
9.1 O prazo, maximo e improrrogavel, para interposigao dos recursos constantes do art. 109, da Lei n.°
8.666/93 sera de 05 (cinco) dias uteis contados da data da lavratura da ata circunstancial.

9.2 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da autoridade que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar da sua decisao, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, devera faze-lo subir, devidamente informados, para que seja apreciado e decidido pela
autoridade competente no prazo maximo e improrrogavel de ate 05 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento do recurso.

9.3 Os recursos somente serao recebidos pela CPL, dentro do horario normal de atendimento desta,

em vias originais, as quais deverao conter, obrigatoriamente,sob pena de nao conhecimento da pega
recursal:

9.3.1 Nome e enderego do interessado;
9.3.2 Data e assinatura;
9.3.3 Objeto da petigao, com indicagao clara dos atos e documentos questionados;

9.3.4 Fundamentagao do pedido; e
9.3.5 Indicagao do numero do Edital de credenciamento.

9.4 Os recursos interpostos contra habilitagao ou inabilitagao de algum participante tera efeito

suspensivo.
9.5 Somente serao recebidos e conhecidos os recursos interpostos por escrito, em vias originais.
protocolados na CPL e dentro dos respectivos prazos legais, sendo vedada a interposigao via e-mail,

fax, ou qualquer outro meio.

10. DA IMPUGNA£AO DO EDITAL
10.1 Decaira do direito de solicitor esclarecimento ou providencia e de impugnar o Edital, aquele que

nao o fizer ate o 2° (segundo) dia util que anteceder a sessao de abertura dos envelopes, cabendo a

Comissao decidir sobre a petigao no prazo de 03 (tres) dias uteis, nos termos do art. 41, § 2° da Lei n°
8.666/93.
10.2 Acolhida a impugnagao, que implica em alteragdo do Edital, sera designada nova data para

entrega e recebimento da documentagQo e abertura dos envelopes de habilitapao.

10.3 As impugnagoes deverao ser dirigidas ao Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Sdo Valerio

-TO.
10.4 A impugnagao interposta tempestivamente pelo interessado nao a impedira de participar do

presente processo de credenciamento ate o transito em julgado da decisao que decidir seu

questionamento.

Edital Chmiiamento Publico it ' 001/2022/1 MS
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11. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

11.1 O valor a ser pago mensalmente sera irreajustavel.

11.2 O valor constante do recibo referente aos servigos prestados sera pago atraves de transference
on-line em conta do prestador de servigos,ate o 10° (decimo) dia util do mes subsequente ao vencido.

12. CONDigOES PARA A CONTRATAgAO

12.1 Publicado o resultado com a relagao dos interessados habilitados e decorrido o prazo de 05
(cinco) dias uteis sem a interposigao de recursos, o credenciamento sera homologado e o
credenciado convocado para a assinatura do termo contratual no prazo de ate 05 (cinco) dias
corridos.

12.2 Compete a Gestora do Fundo Municipal de Saude,proferir os atos de homologagdo, conforme o
art. 43, VI da Lei n.° 8.666/93.

12.3 O contrato de credenciamento podera ser rescindido nas seguintes condigoes:

12.3.1 Inexeeugao parcial ou total do objeto deste Edital, observando-se o estatuido na Segao V,

Capitulo III da Lei n.° 8.666/93;

12.3.2 Comprovagao de irregularidades detectadas atraves das atividades de controle de avaliagao

e auditorial

12.3.3 Impedimento ou embarago as atividades de acompanhamento a avaliagao desenvolvida pela

contratante;

12.3.4 Por ocorrencia de fatos administrativos que inviabilize a manutengao do contrato; e

12.3.5 A qualquer tempo, se o profissional nao mantiver, durante o curso do contrato, as mesmas

condigoes que possibilitaram o seu credenciamento, sem apresentar as razoes objetivas que

justifiquem a sua conduta.

12.3.6 A qual quer tempo, mediante acordo entre as partes, observando sempre o interesse da

administragao publica.

13. DA ADJUDICAgAO E HOMOLOGAgAO „

13.1 A adjudicagao e homologagdo do objeto deste credenciamento se dara por ato da Gestora do

Fundo Municipal de Saude do Municfpio de Sao Valerio - TO.

13.2 Os candidatos habilitados e credenciados serao convocados, a criterio da Gestora do Fundo

Municipal de Saude, por ato do titular da Secretaria Municipal, para assinarem o competente termo

contratual.
14.DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO
14.1 O credenciamento podera ser cancelado, mediante processo administrative, onde sera

assegurado o contraditorio a ampla defesa.

14.2 Sera o credenciamento cancelado a pedido do credenciado, quando comprovar que esta

impossibilitada de cumprir as exigencias contratuais, em decorrencia de casos fortuitos ou de forga

maior.
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14.3 E facultado a Administragao Publica do Munidpio de Sao Valerio -credenciamento, unilateralmente, quando:

14.3.1 O credendado perder qualquer das condigoes exigidas no presente Edital;
14.3.2 Houver razoes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas.
15. DAS DISPOSIgOES GERAIS
15.1 E facultada ao Presidente da CPL ou Autoridade Superior, em qualquer fase do procedimento decredenciamento, a promogao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao doprocesso, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao.
15.2 Fica assegurado ao Presidente da CPL, mediante justificative motivada, o direito de, a qualquertempo e no interesse da Administragao, anular o processo de credenciamento ou revogar o presenteEdital, no todo ou em parte, e mais, em qualquer ocasiao antecedendo a data de entrega dosenvelopes, o Presidente podera por iniciativa propria ou em consequencia de manifestagaosolicitagao de esclarecimento dos interessados, realizar modificagoes nos termos do Edital que naoinfluenciem na elaboragao das propostas de pregos; estas modificagoes serao feitas mediante aemissao de errata, que sera comunicada a todos proponentes que adquiriram o Edital.
15.3 Fica facultado ao Fundo Municipal de Saude, por intermedio do Secretario Municipal da Saude,a convocagao ou nao de todos os candidatos credenciados para prestagdo dos servigos.
15.4 Caso o Fundo Municipal de Saude nao convoque todos os candidatos credenciados, osremanescentes ficarao no cadastro de reserva, pelo prazo de 07 (sete) meses.
15.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio eincluir-se-d o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da PrefeituraMunicipal de Sao Valerio -TO.

TO, cancelar o

ou

15.6 A Administragao podera, ate a assinatura do contrato, inabilitar o candidato/empresa, pordespacho fundamentado, sem direito a indenizagao ou ressarcimento e sem prejuizo de outrassangoes cabiveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstancia anterior ou posterior aojulgamento que desabone a habilitagao do interessado.

15.7 E de responsabilidade do candidato o acompanhamento do processo pelo tone (63) 3358-1120,ate a data da realizagao da sessao publica de abertura dos envelopes de Habilitagao.
15.8 O Edital podera ser retirado junto a CPL, ocasiao em que os interessados deverao imediatamentepreencher (DIGITADO) o recibo e entregar em maos na Comissao.
15.9 Qualquer pedido de esclarecimento em relagao a eventuais duvidas na interpretagao dopresente Edital e seus anexos, devera ser encaminhado, por escrito, ao Presidente da CPL noDepartamento de Licitagoes, situado na Avenida Tocantins, n° 735-A - Centro, SAO VALERIO. CEP:77.390-000.

15.10 Casos omissos presentes neste Edital, far-se-a prevalecer os termos da Lei n.° 8666/93 e alteragoes,
com submissao a ASSESSORIA JURIDICA do Municipio.

15.11 Fica eleito o Foro da Comarca de Peixe - TO para dirimir quaisquer duvidas e/ou litigio oriundo
da execugao das obrigagoes previstas neste edital, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mois privilegiado que seja.
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0 Agyoijg JL
Cleonice de Castro Nunes

Comissao Permanente de Licitagao
Presidente da CPL
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
ESPECIFICAgOES MINIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

CREDENCIAMENTO N°: 001/2022/FMS
TIRO DE CONTRATAgAO: CREDENCIAMENTO
DEMANDANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO - TO.
RESPONSAVEL: TATIANE LOPES BARREIRA - GESTORA DO FMS
TELEFONE: (63) 3359-1433

1 - OBJETIVO
1.1 CREDENCIAR/CONTRATAR PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DESTINADAS A CONTRATAgXo DE
PROFISSIONAIS MEDICOS, FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTAgAO DE SERVigOS MEDICOS PARA
ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO. OS SERVigOS SERAO
INICIADOS EM 01 de janeiro de 2023 E FINALIZADOS ATE O DIA 31/12/2023.

2 - JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAQAO

2.1 O Fundo Municipal de Saude no preambulo deste Edital necessita da presente contratagao para
assegurar manutengao das atividades inerentes a Saude, e atendimento aos usuarios do SUS, visando
a prestagao de servigos medico, no exercicio de 2023.

3- VAGAS DISPONIVEIS

3.1 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, Apresenta Para Contratagao os Seguintes Servigos,

Especificando-se a Discriminagao do Servigo, Cargo Horaria, Lotagao, Numero de Vagas e Respectivas
Remuneragoes. Sendo TODOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO - TO:

NUMERO
DE VAGAS

DISCRIMINAQAO DO SERVlpO
CARGA HORARIA REMUNERAQAOLOTApAOITEM

Medico Clinico Geral: Prestagao de servigo
na unidade basica de saude, municipal,
regime presencial para realizar atendimento
medico ambulatorial, e de urgencia e
emergencia, atendimento de demanda
agendada, acolhimento com classificagao
de risco, acompanhamento de paciente
para referenda.

Mensol: Sendo 40
horas semanais.

Horario das 07:00hs
as 11:00hs e 13:00hs
as 17:00hs ou 09:00hs

as 13hs e 15hs as
19hs

Segunda a Sexta-
Feiras

Fundo
Municipal
de Saude

R$ 18.000,00
(Dezoito mil reais)

Mensal

02

01

Medico Clinico Geral: Prestagao de servigo
no Pronto Atendimento municipal, regime
plantao 12hs, para realizar atendimento
medico ambulatorial, e de urgencia e
emergencia. atendimento de demanda
agendada, acolhimento com classificagao
de risco, acompanhamento de paciente
para referenda.

Plantao de 1 2hs
Florario das 07:00hs
as 19:00hs ou 19:00hs

as 07:00hs

R$ 1.000,00 (Urn
mil reais) cada

Fundo
Municipal
de Saude

40 plantoes
mensal

R$ 40.000,00
(Quarenta mil
reais) Mensal

02
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Medico Cli'nico Geral: Prestagao de servigo
no Pronto Atendimento municipal, regime
plantao 24hs, para realizar atendimento
medico ambulatorial, e de urgencia e
emergencia, atendimento de demanda
agendada, acolhimento com classificagao
de risco, acompanhamento de paciente
para referenda.

Plantao de 24hs
Horario das 07:00hs

as 07:00hs ou 19:00hs
as 19:00hs

Fundo
Municipal
de Saude

R$ 2.000,00 (Dois
mil reais) cada20 plantoes

mensal
03 R$ 40.000.00

(Quarenta mil
reais) Mensal

Medico em Especialidade: realizacdo de
Ultrassonagrafia, mama tiroide, ginecologica,
abstetica,
articulagoes,
abdonomen total, vias urinarias, com aparelho
proprio.

APARTIR DE
30 EXAMES

Fundo
Municipal de
Saude

02 R$ 3.500.00 ( tres
mil e quinhentos

reais cada)
antedimentos
mensalprostata abdonominal, NO

transvaginal pelvica ANTEDIMENT
O, SEND0 2

VEZES AO
04 R$ 7.000,00( sete

mil reais mensal)
MES

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.476.000,00 (Um milhao, quatrocentos e sentnta e seis mil reais)

4 - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE
I- Convocar o melhor classificado, em conformidade com o art. 64 da Lei n.° 8.666/93, para assinar
contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de recebimento da convocagao;
II- Efetuar os pagamentos pela prestagao do servigo procedendo-se d dedugao dos tributos devidos,

consoante a legislagao vigente;
III- Promover os apontamentos das ocorrencias relacionadas a execugao do contrato;
IV- Fornecer ao contratado, todas as informagoes relacionadas com o objeto deste contrato;
V- Acompanhar e fiscalizar, por meio de servidor designado pela Administragao, o cumprimento do
contrato, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrencias de
quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam medidas corretivas por parte do contratado; e
VI- Garantir o bom funcionamento da unidade de trabalho para o desempenho das fungoes
contratadas.

5 - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATADO/CREDENCIADO ,
I- Cumprir com proficiencia, zelo, dedicagao, probidade, espirito de solidariedade e lealdade os
servigos contratados. colaborando efetivamente com o desenvolvimento e atendimento na saude
publica do MUNICIPIO DE SAO VALERIO- TO;
II- Prestar o servigo em conformidade com disposto na Clausula Segunda deste Contrato e de acordo
com as normas tecnicas inerentes ao servigo. cumprindo cargo hordria semanal/mensal do acordo
com o especificado no termo de referenda;
III- Manter o CONTRATANTE informado sobre todas as ocorrencias e andamento da execugao deste
Contrato;
IV- Manter sigilo na execugao dos servigos:
V- Permitir a fiscalizagao e informar a Secretaria (o) da Saude de qualquer ocorrencia na execugao
dos servigos no prazo estipulado neste contrato;
VI- Arcar com outras despesas tais como, impostos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciaiios,

alimentagao, hospedagem, deslocamento. etc;
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VII- Zelar para que sejamcumpridas as obrigagoes assumidas pelo contratado bem como sejam
mantidas todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
VIII- Indicar, a pedido do Municfpio, telefones para contato fora dos horarios normals de atendimento,
inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham a ocorrer.
IX- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municfpio, cujas reclamagoes se obrigam a
atender prontamente;
X - Obedecer o estabelecido pela SMS, no caso de pessoa jurfdica, quanto a prestagao do servigo por
profissional diferente do ja apresentado como responsavel pelo cumprimento das agoes e servigos;
esta substituigao devera ser previamente autorizada pela SMS, com comunicagdo previa de no
mfnimo 05 (cinco) dias, salvo caso fortuito ou de forga maior;
XI- Cumprir com assiduidade e pontualidade seus horarios de chegada e saida dos locais deprestagao
de servigo, obedecendo o estabelecido pela SMS;
XII- Tratar com respeito e urbanidade os demais profissionais das unidades de saude, cooperando com
a equipe com ordem e profissionalismo;
XIII- Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodagoes, veiculos, aparelhos e instrumentos colocados
para o exercfcio de sua profissao, ajudando na preservagao do patrimonio e servindo como exemplo
aos demais funcionarios;
XIV- Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas, normas e diretrizes da SMS;
XV- Participar das reunioes/teleconferencias convocadas pela Secretaria Municipal da Saude;
XVI- Ser fiel aos interesses do servigo publico, evitando denegri-los, dilapida-los ou conspirar contra os
mesmos;
XVII- Acatar as deliberagoes da Secretaria Municipal da Saude;
XVIII- Ter nogoes operacionais em intormatica, disponibilidade para alimentagao do sistema de gestao
em saude, bem como a execugao dos servigos ora contratados; e
XIX- Acompanhar e entregar devidamente preenchidos os relatorios de sua responsabilidade.
XX- Realizar atendimento, bem como visitas domiciliares em todo territorio deste municipio.
XXI - Utilizar o prontuario eletronico realizando seu preenchimento no ato de cada consulta medica.
6 - DA DOTAQAO, ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO
Atesto que ha Dotagao Orgamentaria para cobertura das despesas ora pretendidas. Em caso de
necessidade de suplementagdo para cobertura das despesas oriundas desta contratagao, fica a
cargo do setor de Contabilidade classificar a Dotagao Orgamentaria. As despesas oriundas desta
solicitagao correrao a conta da dotagao orgamentaria, elemento de despesa e fonte de recurso a
seguir:

SAUDE

DOTACAO ORgAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:

Orgao Grupo de
Despesa

Modalidade ElementoSubfungao Proieto/ Categoria
economica

Unldade
Orgamentdria

Fungao Programa
de de

Atividade Aplicagao despesa

3 90 392.032 310 301 1017

3 90 363

90 393 31018 2.03610 302

90 3633

393 9031017 2.02830110

369033

FONTE DE RECURSO:
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Secretaries Municipal de Saude/ Fundo Municipal de Saude
Gestora Municipal do FMS

Presidente da CPL
Responsavel pela descrigao do Objeto
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAgAO

EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V
DA LEI N° 8.666/93 E ART. 7°, INC. XXXIII DA CF.

A
Comissao Especial de Credenciamento
DEMANDANTE: Secretaria Municipal Saude/Fundo Municipal de Saude.
CREDENCIAMENTO N° 001/2022/FMS
PROCESSO ADMINISTRATE N°
OBJETO: Contratagao de profissionais medicos, fisicas ou juridicas para a prestagao de servigos
medicos para atendimento nas unidades Basicas de Saude do munidpio de Sao Valerio. Os servigos
serao iniciados em 01 de janeiro de 2023 e finalizados ate o dia 31/12/2023.

/2022

A empresa
Inscrigao Estadual n°
Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, atraves de seu
representante legal/procurador o(a) Sr.(a)
profissao, portador(a) do Documento de Identidade n°
domiciliado a (enderego completo, rua, n°, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e
mail : DECLARA, para fins de participagao no CREDENCIAMENTO N° 001/2022, cujo objeto e a
Contratagao de profissionais medicos, fisicas ou juridicas para a prestagao de servigos medicos para
atendimento nas unidades Basicas de Saude do munidpio de Sao Valerio. Os Servigos serao
executados nas Unidades Basicas de Saude / Atengao Basica - Rede de Saude Publica Municipal -

Conforme Termo de Referenda (anexo I). Os servigos serao iniciados em 01 de janeiro de 2023 e
finalizados ate o dia 31/12/2023, conforme o disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93,
acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, e ainda que, nao emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina
a Constituigao Federal.

(Razdo social) , nome fantasia
, com sede na

inscrita no CNPJ n°. na
(enderego completo, rua, n°,

nacionalidade, estado civil,
e do CPF n° ., residente e

Por ser verdade, firmarhos a presente declaragao.

2022.Cidade-UF, aos dias do mes de

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Fungao na Empresa

e Assinatura do Representante Legal

Este documento e meramente exemplificatfvo devendo ser apresentado em papel timbrado da
empresa.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAgAO

DE ACEITACAO DO PREgO APRESENTADO
A
Comissao Especial de Credenciamento
Secretaria Municipal Saude
CREDENCIAMENTO N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2022
Objetivo: Credenciamento para Contratagao de profissionais medicos, fisicas ou juridicas para a
prestagao de servipos medicos para atendimento nas unidades Basicas de Saude do municipio de
Sao Valerio. Os servipos serao iniciados em 01 de Janeiro de 2023 e finalizados ate o dia 31/12/2023.

A empresa / Pessoa ffsica
, na Inscrigao Estadual n°

completo, rua, n°, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, atraves
de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a)
civil, profissao, portador(a) do Documento Identidade n°
domiciliado a (enderepo completo, rua, n°, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone( xx) xxx), e-
mail

(Razao social), nome fantasia
- , com sede na

inscrita no CNPJ/CPF
n°. , (enderepo

nacionalidade, estado
e do CPF n° residente e

DECLARA, para fins de participagao no CREDENCIAMENTO N° 001/2022, cujo objeto:
Prestagao de servipos de profissionais na area da Saude, Servipos medicos no Municipio de Sao Valerio
-TO, Os Servipos Serao Executados nas Unidades Basicas de Saude / Atengao Basica -Rede de Saude
Publica Municipal. Os servipos serao iniciados em 01 de janeiro de 2023 e finalizados ate o dia
31/12/2023.
DECLARO: Plenamente em prestar os servipos pelo prepo apresentado pelo Municipio de Sao Valerio-
TO, conforme o valor determinado no item do Edital deste CREDENCIAMENTO 001/2022.

Por ser verdade, firma a presente declaragao.

2022.Cidade-UF, aos dias do mes de

Assinatura

Esfe documento e meramente exemplificatlvo.
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ANEXO - IV

MODELO: “DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUACAO REGULAR PERANTE O
MINISTERIO DO TRABALHO"

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO - TO
Credenciamento n.° 001/2022

A (O) (NOME DA EMPRESA ), com end. sede no Enderego
sob no n°. _
RG sob o n°

inscrita no CNPJ/MF
inscrito norepresentada neste ato por

e no CPF sob o n°
nacionalidade,

in fine assinado, devido ao interesse em participar
do credenciamento, em epigrafe que se encontra autuada no processo administrativo acima
indicado, cujo objeto e, contratagao de profissionais medicos na area da saude , promovida pelo

DECLARA, sob as penas da Lei, que:
Ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no presente Processo de

Credenciamento, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias
posteriores;

Municipio de
a)

b) Encontra-se em situagao regular perante o Ministerio do Trabalho no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigao Federal, nao mantendo em seu
quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, nao possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos,

salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b)

de 20.de

Assinatura do Licitante

Este documento e meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da
empresa.

tidital Chnnuwicnto Publico u° 001/2022/LMS
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ANEXOV
MODELO DE DECLARAgAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO COM O

MUNICIPIO DE SAO VALERIO-TO
A
Comissao Especial de Credenciamento
Secretaria Municipal Saude/Fundo municipal de Saude
CREDENCIAMENTO N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATE N° 001/2022
Objelo: Contratagao de profissionais medicos, fisicas ou juridicas para a prestagao de servigos medicos
para atendimento nas unidades Basicas de Saude do municipio de Sao Valerio. Os Servigos Serao
Executados nas Unidades Basicas de Saude / Atengao Basica - Rede de Saude Publica Municipal. Os
servigos serao iniciados em 01 de janeiro de 2023 e finalizados ate o dia 31/12/2023.

A empresa
Inscrigao Estadual n°
Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade UF, Telefone(xx) xx) , e-mail: xxxxxxxxxxxx, atraves de seu
representante legal/procurador o(a) Sr.(a)
profissao, portador(a) do Documento de Identidade n°
domiciliado a (enderego completo, rua, n°, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone( xx)xxx), e-
mail

(Razao social) , nome fantasia
com sede na

inscrita no CNPJ n° , na
, (enderego completo, rua, n°

, nacionalidade, estado civil,
., residente ee do CPF n°

: DECLARA , para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitagao no
CREDENCIAMENTO N° 001/2022, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsaveis legais ou
tecnicos, membro de conselho tecnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, socios.
administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, nao
mantem qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNgAO com a ADMINISTRAgAO PUBLICA DIRETA OU
INDIRETA do Municipio de Jau/TO, nos termos do Art. 9°, inciso III, da Lei n° 8666/93 e Art. 17, inciso XI,
da Lei n° 13.707/ 18. DECLARA , ainda, que os seus socios gerentes e/ou socios administradores nao
mantem qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNgAO com a ADMINISTRAgAO PUBLICA DIRETA OU
INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAgAO PUBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU
OUTROS ESTADOS DA FEDERAgAO, nos termos do Art. 117. inciso X, da Lei Federal n° 8.112/90 e Art. 134,

inciso X, da Lei Estadual n°l.818/2007.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao.

2022.Cidade-UF, aos dias do mes de

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Fungdo na Empresa.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Este documento e meramente exemplificativo devendo ser apresentado em pope/ timbrado da
empresa

l tiital Chaimimento Piiblico ir 001/2022/FMb
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ANEXO- VI
(MODELO- FMS)

MINUTA DE CONTRATOj» ARA PRESTAQAO DE SER VigOS

Contrato de prestagao de servigos. que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
VALERIO - TO, pessoa juridica de direito publico inferno, inscrito no CNPJ/MF n.° . com sede

s/n°< Centro, Sao Valerio- TO, ora representado pelo atual Gestor, o Sr°.(qualificagao pessoal e enderego) , doravante denominado CONTRATANTE, e do
outro lado (qualificagao da pessoa fisica ou juridica e enderego, denominado
CREDENCIADO, tendo em vista o constante do processo de credenciamento, resolvem celebrar o
presente Termo Contratual, que sera regido pelo Credenciamento n.° 001/2022, para prestadores de
Servigos na Area da Saude, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e posteriores alteragoes, nos preceitos do Direito Publico, aplicando-se Ihes
supletivamente, o principio da Teoria Geral dos Contratos e as disposigoes de Direito Privado, firmar o
presente, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

a

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
A forma de contratagao aqui estipulada obedece ao estabelecido na situagao de inexigibilidade de
licitagao, com fundamento no caput do art. 25 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislagao
vinculante e obrigatoria, e demais disposigoes contidas no Credenciamento n.° 001/2022, alem de
submeter-se, tambem aos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposigoes de direito privado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tern por objeto o credenciamento de profissionais para prestagao de servigos de
profissionais na area da Saude no Municipio de Sao Valerio- TO, area de saude, (discriminagdo do
servigo a ser prestado) conforme Termo de Referenda anexo - I do Edital de Credenciamento n.°
001/2022, que e parte integrante e indissociavel do presente instrumento.
CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUQAO DOS SERVigOS
A prestagao dos servigos constantes desta Clausula obedecera ao estipulado neste Contrato, para
cobertura de atendimentos de Idiscriminar o servico a ser prestadoI oferecidos pelo
CREDENCIADO/CONTRATADO.

§ 1°. A prestagao dos servigos objeto deste Contrato de Credenciamento sera realizada na (descrigao
da lotagao) nos dias e horarios previamente estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saude.

§ 2°. O CREDENCIADO devera prestar, com todo zelo e cuidados, sob pena de instalagao de processo
administrative para aplicagao das sangoes previstas em Lei pertinente e na Lei n.°8.666/93, garantindo
a previa defesa.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE
I- Convocar o melhor classificado, em conformidade com o art. 64 da Lei n.° 8.666/93, para assinar
contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de recebimento da convocagao;

II- Efetuar os pagamentos pela prestagao do servigo procedendo-se a dedugao dos tributos devidos,

consoante a legislagao vigente;
III- Promover os apontamentos das ocorrencias relacionadas a execugao do contrato;

IV- Fornecer ao contratado, todas as informagoes relacionadas com o objeto deste contrato;

V- Acompanhar e fiscalizar, por meio de servidor designado pela Administragao. o cumprimento do
contrato, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrdncias de
quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam medidas corretivas por parte do contratado; e

Edital Clinimwiailo Publico 007/2022//-MS
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VI- Garantir o bom funcionamento da unidade de trabalho para o desempenho das fungoes
contratadas.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATADO/CREDENCIADO
I- Cumprir com proficiencia, zelo, dedicagao, probidade, espfrito de solidariedade e lealdade os
servigos contratados, colaborando efetivamente com o desenvolvimento e atendimento na saude
publica do Munici'pio de Sao Valerio- TO;
II- Prestar o servigo em conformidade com disposto na Clausula Segunda deste Contrato e de acordo
com as normas tecnicas inerentes ao servigo, cumprindo cargo horaria semanal/mensal de acordo
com o especificado no Termo de Referenda;
III- Manter o Contratante informado sobre todas as ocorrencias e andamento da execugao deste
Contrato;
IV- Manter sigilo na execugao dos servigos;
V- Permitir a fiscalizagao e informar a Secretaria da Saude de qualquer ocorrencia na execugao dos
servigos no prazo estipulado neste contrato;
VI- Arcar com outras despesas tais como, impostos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, etc;
VII- Aceitar acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios de ate 25% (vinte cinco por cento) do
valor contratual corrigido;
VIII- Zelar para que sejam cumpridas as obrigagoes assumidas pelo contratado bem como sejam
mantidas todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
IX- Indicar, a pedido do Munici'pio, telefones para contato fora dos horarios normais de atendimento,
inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham a ocorrer;
X- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio, cujas reclamagoes se obrigam a
atender prontamente:
XI- Comparecer ao seu local de trabalho conforme escala de servigo predeterminado e, no caso de
regime de plantao, dele nao se ausentar ate a chegada de seu substituto, atuando etica e
profissionalmente;
XII- Obedecer normas e rotinas quanto a substituigao do profissional no regime deplantao, que devera
ser feita no local da prestagao do servigo conforme determinagao da SMS;
XIII- Obedecer normas e rotinas quanto as eventuais trocas de plantao da escala de servigo, que
deverao ser comunicadas ao chefe imediato/coordenador das unidades de prestagao de servigo;
XIV- Obedecer o estabelecido pela SMS, no caso de pessoa juridica, quanto a prestagao do servigo
por profissional diferente do ja apresentado como responsavel pelo cumprimento das agoes e servigos:
esta substituigao devera ser previamente autorizada pela SMS, com comunicagao previa de no
mi'nimo 05 (cinco) dias, salvo caso fortuito ou de forga maior;
XV- Cumprir com assiduidade e pontualidade seus horarios de chegada e saida dos locais de
prestagao de servigo, obedecendo o estabelecido pela SMS;
XVI- Tratar com respeito e urbanidade os demais profissionais das unidades de saude, cooperando
com a equipe com ordem e profissionalismo;
XVII- Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodagoes, veiculos, aparelhos e instrumentos colocados
para o exercicio de sua profissao, ajudando na preservagao do patrimonio e servindo como exemplo
aos demais funcionarios;
XVIII- Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas, normas e diretrizes da SMS;
XIX- Participar das reunioes/teleconferencias convocadas pela Secretaria Municipal da Saude;
XX- Ser fiel aos interesses do servigo publico, evitando denegri-los, dilapida-los ou conspirar contra os
mesmos;
XXI- Acatar as deliberagoes da Secretaria Municipal da Saude;
XXII- Ter nogoes operacionais em informatica, disponibilidade para alimentagao do sistema de gestao
em saude, bem como a execugao dos servigos ora contratados; e
XXIII- Acompanhar e entregar devidamente preenchidos os relatorios de sua responsabilidade.
XXIV - Para profissionais medicos - Utilizar o prontuario eletronico realizando seu preenchimento no

ato de cada consulta medica.
CLAUSULA SEXTA - DO PREQO E FORMA DE PAGAMENTO

Edital Chaniaweuto Publico H° 001/2022/h MS
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O CONTRATANTE pagard ao CREDENCIADO, o valor de R$ pelo servigo prestado (descrigao doservigo, lotagao e cargo horaria) que e FIXO e IRREAJUSTAVEL durante a vigencia do contrato.
§1°. O Contratado que for credenciado no rito deste Edital de Credenciamento n.°001/2022,do Termo
de Referenda anexo - I, percebera pelo servigo correspondente as horas trabalhadas, ou seja
fracionado e/ou horas acrescidas a cada plantao.

§2°. O valor constante do recibo referente aos servigos prestados sera pago atraves de transferencia
on-line em conta do prestador de servigos, no mes subsequente ao vencido.

§3°. O CONTRATANTE retera o imposto sobre servigos de qualquer natureza e imposto de renda sobre
o valor mensal contratado nos termos da legislagao fiscal vigente no pais.
CLAUSULA SETIMA - DA DOTAgAO ORQAMENTARIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrao com recursos oriundos de transferencia
intergovernamentais, cuja, dotagao orgamentdria e elemento de despesa DOTA£AO
OR^AMENTARIA: - PROGAMA

- OUTROS SERVigOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA;
SERVIGOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA; FONTE DE RECURSOS;

ELEMENTO DE DESPESA:
- OUTROS

CLAUSULA OITAVA - DAS IRREGULARIDADES E FISCALIZAGAO
A fiscalizagao por parte do CONTRATANTE nao exclui nemreduz a responsabilidade do CREDENCIADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ocorrida durante a execugao contratual (art.
70 da Lei n.° 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo que atestado o servigo prestado, subsisted a
responsabilidade do CREDENCIADO pela qualidade dos servigos prestados.
CLAUSULA NONA - DA RESCISAO
A inexecugao total ou parcial deste contrato por parte do CREDENCIADO, assegurara a
CREDENCIANTE, o direito de rescisao nos termos dos artigos 77/80, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragoes, garantida a previa defesa sempre mediante notificagoes por escrito.

§1°. A rescisao tambem se submetera ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e paragrafos, da Lei
n.°8.666/93 e suas alteragoes.
§2°. O presente contrato de prestagao dos servigos de profissional autonomo,por tempo determinado
com duragao restrita, nao gerara qualquer vinculagao empregaticia. Inclusive, com relagao aos
recolhimentos de INSS, ou qualquer obrigagao previdenciaria, eis que de inteira e exclusive
responsabilidade do Credenciado.

§3°. Nos casos de necessidade de afastamento das agoes e servigos a serem prestados no Municipio,

incluindo licengas de qualquer natureza, pela ausencia de vinculagao empregaticia, a concessao
nao sera remunerada, haja vista a exclusiva responsabilidade do credenciado perante aos institutos
previdencidrios.Porquanto, sem qualquer onus para o Contratante.

§4°. Credenciado pessoa fisica, durante o afastamento em licen<?a maternidade, o contrato sera
suspenso, cujo prazo da suspensao sera de livre iniciativa da Contratado, retomando-se normalmente
pelo tempo que ainda restar para encerramento do contrato.

§5°. Credenciado pessoa fisica, durante o afastamento em licenga maternidade, o presente contrato
sera suspenso, e consequentemente contratado um substituto, cujo pagamento sera feito com os
valores os quais seriam pagos a Contratado, durante o periodo do afastamento.

Edital Clianinniciito Publico if 001/2022/1 Ms
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§6°. Credenciado pessoa juridica garantira a continuidade da prestagao do servigo, initerruptamente,
mesmo que para isto tenha que substituir profissional ja apresentado a Administragao, atentando-se
ao retro mencionado no inciso XIV, Clausula Quinta.
CLAUSULA DECIAAA - DAS PENALIDADES
Alem do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pelo CREDENCIADO, por
descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento, poderdo ser-lhe impostas,
prejuizo das sangoes elencadas nos artigos 81 a 88 da Lei n.° 8.666/93, as seguintes penalidades:
I - Advertencia;
II - Suspensao da prestagao do servigo por ate 30 (trinta) dias, sem remuneragao;
III - Suspensao do direito de contratar com o Fundo Municipal de Saude de Sao Valerio- TO;
IV -Declaragao de inidoneidade para contratar no caso de reincidencia em falta grave; e
V - Multa moratoria, nao compensators, de ate 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada
sobre o valor mensal do contrato, pela impontualidade no cumprimento das obrigagoes pactuadas.
Paragrafo unico. O termo inicial para a incidencia da multa estipulada no item V, desta clausula, sera
a data correspondente a do adimplemento, e o termo final, sera a data do efetivo pagamento desta.

CLAUSULA DECIAAA PRIAAEIRA - DA VIGENCIA
O presente Contrato tera validade a partir da assinatura do mesmo com vigencia ate 31 de dezembro
de 2023, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57 da Lei n.° 8.666/93 ou rescindido antes do
prazo, desde que nao observadas as normas deste contrato e as exigencias legais relacionadas. nao
gerando nenhum onus para a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIAAA SEGUNDA - DOS CASOS OAAISSOS
Compete ao Setor Juridico desta Prefeitura dirimir duvidas sobre casos omissos ou pendencies do
presente contrato, submetendo ao Chete do Executivo Municipal as decisoes finais.
Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposigoes constantes na Lei n.° 8.666 de 21
de Junho de 1.993 e alteragoes posteriores.
CLAUSULA DECIAAA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Peixe - TO, com renuncia expressa a outros, por mais
privilegiados que forem para dirimir quaisquer questoes fundadas neste Contrato.

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais
foram lidas e assinadas pelas partes interessadas, na presenga de duas testemunhas idoneas.

sem

de 2022.Sao Valerio - TO, aos dias do mes de

CONTRATANTE

CONTRATADA
Testemunhas:

CPF n°

CPF n°_

ANEXO VII

hrlitnl Cliaiunmento Publico n° 001/2022/PMS
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FORMULARIO DE INSCRigAO

Credenciar/Contratar Pessoas Fisicas/Juridicas Destinadas a Contratagao de prestagao de servigos
para atender as necessidades do fundo municipal de saude de Sao Valerio/TO, os Servigos serdo
Executados nas Unidades Bdsicas de Saude - Atengao Basica - Rede de Saude Publica Municipal -
Conforme "Termo de Referenda" Os servigos serao iniciados em 01 dejaneiro de 2023 e finalizados ate
odia 31/12/2023.

FICHA DE INSCRICAO PARA O CREDENCIAMENTO

PESSOA JURIDICA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ: Inscrigao Estadual:
Enderego:
Cidade: UF: CEP:

DADOS DA PESSOA RESPONSAVEL PELA EMPRESA
Nome completo:
Estado Civil: Nacionalidade:
RG: CPF:
Profissao:
Data de Nascimento:
Telefone:
E-mail:
Enderego:

CEP:UF:Cidade:Bairro:
ASSINALE ABAIXO O ITEM PROPOSTO:

( ) ITEM 1 - Medico - Mensal -
( ) ITEM 2 - Medico - Plantao 12hs
( ) ITEM 3 - Medico - Plantao 24hs
( ) ITEM 4 - Medico especialista Ultrassom

Ao assinar esta ficha de inscrigao, declaro ter ciencia do EDITAL CREDENCIAMENTO N°001/2022
bem como concordar com os termos que o regem.

SAO VALERIO-TO; / /2022

Assinatura do candidato

hititill ciinmnimmto I’ liblicc 11“ 001/2022/1 XIs
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ANEXO - VIII
MODELO CARTA PROPOSTA

Local e data

A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO- TO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
SAO VALERIO- TO

REF.: CREDENCIAMENTO PUBLICO N° 001/2022/FMS
Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa documentagao exigida para credenciamento para a
execugao dos servigos constantes do Edital de Chamamento Publico N° 001/2022, especificamente
com relagao aos servigos abaixo assinalados:

( ) ITEM 1 - Medico-Mensal -
( ) ITEM 2 - Medico-Plantao 12hs
( ) ITEM 3 - Medico - Plantao 24hs
( )ITEM 4 - Medico especialista Ultrassom

Manifestamos, neste ato, nossa concordancia com os pregos fixados pelo Fundo Municipal de Saude,
constantes do anexo I do processo em referenda. Informamos que o prazo de validade da nossa
proposta e de 60 (sessenta) dias corridos,a contar da data da apresentagao da nossa documentagdo
junto a Comissao de Licitagao.
Segue, em anexo, toda documentagao requerida para Habilitagdo, tudo, de acordo com o citado
edital.

Finalizando, declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de pleno acordo com todas as condigoes
estabelecidas no edital e seus anexos e que nao existe nenhum fqto impeditivo que possa obstar a
nossa participagao no referido processo.

Anexos: Documentos de habilitagao

Atenciosamente,

Nome do Proponente
CPF N° - _

Edital Clinwaweiito Publico n° 001/2022/hME



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

A A"-' Prefeitura Municipal def jdu udieiiu
Umao, Trabalho e Prosperidarie

Adm.. 7021 20204

Senhor Assessor,

Em cumprimento ao paragrafo unico do Artigo 38 da Lei 8.666/93, solicitamos examinar as folhas
retro, referentes ao edital do Credenciamento N° 001/2022/FMS.

Atenciosamente,

Sao Valerio/TO. 01 de dezembro de 2022.

Cleonice de Castro Nunes
Comissao Permanente de Licitapao

Presidente da CPL

F,lilnl Clminmeuto Piil’lho ir' 001/2022/FMs
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PARECER JURIDICO

PROCESSO LICITATORIO - CREDENCIAMENTO N. 001/2022/FMS
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO

Assunto: CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS MEDICOS, FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO.

Por solicitagao atraves de edital de publicagao pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO,
consulta-nos sobre o procedimento licitatorio do que dispoe o art. 38, VI, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei
8.883/94, de 08 de Junho de 1994.

A presente licitagao iniciou-se com solicitagao da Secretaria Municipal de Saude a Exma.
Sr°. Gestora para que determinasse as providencias necessarias visando a obtengao do beneficio
pretendido, o qual emitiu DESPACHO determinando a realizagao do processo licitatorio, em cumprimento
aos dispositivos contidos no art. 2°, e 6° e seguintes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 de 08 de
junho de 1994, destinando para apreciar e julgar a licitagao- A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO.

O Edital fora elaborado nos termos da lei n. 8.666/93, bem como, das demais legislagoes e
disposigoes dos Tribunais de Contas em especial da Uniao.

Consta,anexados aos autos, o Aviso de Licitagao,bemcomo sua fixagao no Placar de Publicagoes,

e sua publicagao nos diarios Oficiais do Estado e Uniao.

Diante do exposto, conclui-se que o presente procedimento Licitatorio esta adequado as
exigencias legais, emitindo parecer favoravel a sua publicagao nos veiculos pertinentes.

Apos a sessao de Julgamento retorne os autos a esta assessoria para andlise previa a
Homologagao e Adjudicagao.

E o parecer, s.m.j.
Sao Val6rio/TO,02 de dezembro de 2022.

Diogo Sousa Naves
OAB-MG 110.977
Assessor Juri'dico

I tiilal Chaiiianicnto Piiblico ir 001/1022/FMS



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prefeitura MunicipalsClSao Valerio
Uniao. Trabalho e Prosperidade

f Adm 2021 2020*
° VALER'O>'

CERTIDAO DE PUBLICACAO

A Secretaria Municipal de Administragao, no uso de suas atribuigoes e em atendimento ao
dispositivo na Lei N.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes,

Certifica para os devidos fins, que foi publicado, atraves de afixagao no placar da Prefeitura
Municipal, uma copia do EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2022/FMS.

Sao Valerio/TO, 07 de dezembro de 2022.

CERTIDAO DE PUBLICAgAO

CERTIFICO que. nesta data, afixei uma via do presente no placar
desta Preteitura Municipal.

Sao Valerio/TO, O ^ / /2022.

ssffis
001/2021

>A
Wun

ASTRO FERRAZEMERS'
Secretaria de Administragao

Filital Clnwinmcnto Publico / / 001/2022/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
AVISO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N*-' 2/2022 FMMA

Cllnicas, destinados aos pacientes atendidos no Hospital Jose Sabdia. UPA 24h e Uniclades
Basicas de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme especificagdes do Termo de
Reference do Fundo Municipal de Saude de Tocantinopolis

Tocantinopolis TO, ?. de dezembro de 2022
WEUGHTON JESUS CAETANO DA SILVA

Pregoeiro
0 MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL. ESTADO DO TOCANTINS, atraves do

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, por interniedio da Cormssao de Licitagiio, torna
publico put* fara realizar na sala de reuniao da CormssSo Permanente de Licitagao - CPL.
situada a Av Murilo Braga, 188 /, Centro. • Porto Nacional • TO:

TOMADA DE PRECOS N« 002/2022 FMMA, dia 22 do Dezembro de 2022 as
09-30 horas, na forma de execute indireta. tipo MENOR PECO GLOBAL objetivando a
CONTRATAC^O DF FMPRESA FSPECIAlIZADA PARA FXECUCAO DF SFRVICOS DF COIETA
SbLETlVA DE RESIDUOS SdllDOS DOMESTICOS. COMERCIAL b INDUSTRIAL PRESENTES NAS
ROTAS DO MUNICIPIO Dt PORTO NACIONAL TO

Retiraria do Edital Junto ao site www.portonacional.to.gov.br ou na Comissrio
de Llcitagoes das 08,00 as 12:00 boras de segunda a sexia-teira. e informagao atraves do
Tone (63) 3363 6000 ramal 214

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N? 4/2022

0 Fundo Municipal de Saude de Tocantinopolis. inscrito no CNPI/MF sob o n?
11.266.993/0001-64. com sede na Rua Cruzeiro do Sul ny 705 , na Cidadn de
TOCANTINOPOUS/TO, CEP 77.900 000. atraves do seu Pregoeiro, torna publico quo realizarr*no dia 20 de dezembro de 2022. as 08h30mm licitagao na modalidacie Pregao I’leMjnr.Ml
Sistenia de Registro de Pregos Tipo Menor Prego por item, quo tem por objeto e aquu.igac* de
produios para l.avanderia e material de limpeza, desrinados a manutengao do Hospital lose
Sabu-a, UPA 24b e Uoidades Basicas de Saude, do Fundo Municipal de Saude. confomv
especificagdes do lermo de Referencia. Edital dlsponivelhttp://www.tocantinooolis.to.gov.br a partir do dia 07 de dezembro do 2022 •? na sede da
Prelc-itura a Ru,i da Estrela 303, Centro. Tocantindpolis-TO.

no sitePorto Nacional TO, 6 de Dezembro de 2022
WILINGTON IZAC TEIXEIRA
President? da Comissao

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS BOIS
AVISO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N? 1/2022

FUNDO MIJNICIPAI DF A.SSISTFNCIA SOCIAL DF RIO DOS BOIS
publico para conhetimemo de intercssarJor.. quo fara licitagao na modalidadc

TOMADA Dt PP.ECO 001/2022. sera reallzada no dia 22 de dezembro ar.
Ob:ofT hs. Objeto Contratag3o De bmpresa Pam CONSTKUCAO DE CASA POPULAR NA AV
MfU XOOO. i onfortm? o projeto arquitetonico. De acordo com as norma*, da Lt*i Federal ny
11) 520/02 e sutvildiaria a IPI Federal ne 8 666/93 e suas alteragoes posterioreo *? a
perilnenie .J matdria do objeto desta licitagiio. O presente edital estara <• disposicao dos
inleressados na sede da prefecture, nos horerios das 08:00 as M:0n hs. Sala de Sessoes de
Liotagcies da Preteitura Municipal de Rio dos Bois • TO, situada Av. Bernardo S.iydo, n« 118

CEP 77655-000
comprasriod05bois@gmail.cnm.- Site: https://www.riodosbois.to.gov.br/; Fone, (63) 3530
1269

Tocantinopolis TO. 5 de dezembro de 2023
WELIGHTON JESUS CAETANO DA SILVA

Pregoeiro

TO. torna

Diario Oficial
da UniaoCentro Rio dos Bois TO; Setor de Licitagbes Email.

Rio dos Bois- 10, 3 de dezembro de 2022
MOACIR DE OLIVEIRA LOPES

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAG MIGUEL DO TOCANTINS

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N<? 41/2022

A informagao oficial
ao alcance de todos

TIPO: Menor Prego Global
0 Fundo Municipal de Educagao de Sao Miguel do Tocantms/TO, torna publico

para conheclmento dos Interessados. que fara realizar sob a egide da Lei 10 520/2002 *•lUbsidiariamente as disposlgoes da Lei 8.666/93 e suas alteragdes e pelo Decreto
7.892/2013 a segumte licitagiio: Pregao Presential N° 041/2022 Objeto Registro de prego
para futura e eventual aquisigao de livros didaticos, visando atender as necessidades do
Fundo Municipal de Educagdo Data de Abertura. 19 de dezembro de 2022 as lib.
tnderego. Rua Afonso Pena. s/n?. Centro • Sao Miguel do Tocantins/TO Obtengao do
Edital. 0 Edital r seu> anexos estao a disposigao dos interessados na CPL. situada nn
enderego aclrna. no horario de expediente das 07h30 as 13h30 de 2* a 6* feira. ou
poderao
https://saomigueldotncanttns.to.gov.br/lidtacoes e no SICAP-LCO

consultados atraves do linkgratullamenteser

mmSdo Miguel do Tocantins. 6 de dezembro dr 2022
EDUARDA VIANA SOUSA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VAltRIO DA NATIVIDADE

vm

AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 1/2022/FMS

0 FUNDO MUNICIPAL Dt SAUDI UE SAO VAURlO/ IO. torna publico que
Lira realiiar .» republicagau do ‘..egulnte Prnce-.so Licitatbrfo, conforme segue. abaUo:

CREDENCIAMENTO PUBLICO N‘ 001/2022/FMS ContratagSu de prottssionais
medicos, fisicas ou jurfdteas para a prestagao de servigo:. medicos para atendimento
nas unicJades Basicas de Saude do municipio de Sao Valerio. A abet turn dos envelopes
spni no dia 22 de Dezembro de 2022. as 09 00 boras, na sala de licitagdes instaloda
na Preteitura Municipal do Sao Valtirio TO Fundamentada Lei ny 8666/93. e demais
nnrmas pertmentes e atualizaglo 0 edital v seuv anexos serfio dispanlbilizado atraves
do portal da uanvparencia do Municipio de Sau Valerio • TO. no site municipal: Erro!
A referencia de hiperlink n3o e valida..

Edital pelo site: www.snovalerio.to.gov.br. e mais informagbes na CPL de Sao
Valerio na sede da Prefeltura Municipal, pelo telelone (63) 33591433, ou polo email:
Cpl@saovalerlo.to.gov.br OU licilacao@saovalerlo to gov.br

S,ec;So 1

Atos Normativos

2

Atos de Pessoal

Seg^o 3

Editaise Avisos

V

i

Contratos.
SiJo Valerio /TO. 6 de dezembro de 2022

CLEONICE DE CASTRO NUNES DIAS
President)? da CPL Ed'.sc«s fcxlras

Suplerrvenlos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA

•«AjRETIFICACAO & 9* W -
No PregSo Eletronico N" 011/2022. Processo ny 28/2022., publicado no DOU

na Data de 05 de dezembro de 2022. Segao 3. Pagina 326. Errata da pubheagao ao
processo n" 028/2022. vinculado no pregao eletromco n“ 011/2022, no toeante a data
da publicagao, onde se le 14/12/2022. leia -se 16/ 12/2022. Fundo Municipal de Saude
de Sucupira TO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

Baixe o app do DOUAVISO DE ALTERACAO
PREGAO PRESENCIAL N« 3/2022 .r

0 Fundo Municipal de Saude dc Tocantindpohs, iriscrito no CNPJ/MF sob o n«
11266 993/00(11-64, com sede na Rua Cruzeiro do Sul n® 70S, na Cidade de
IOCANTINOPOLlS/ T O. CLP 77 900-000, nrroves do sen Pregoeiro, torna publico «i retificagao no
Aviso de Licitagao do Pregao Presential iV 003/2022 on Fundo Municipal de Saude de
Turantinopolis. publlc.wlo nu Diario Ofic ial Un i.Jniiio n- 226 , sexta-feire. 02 de dezembro dc
.• 022 , Setau 3, Diario Oficial do Municipio n9 119. quarta-leira, 30 de novembro de 202, Pug.2
r.nitica ns •,eguintc:s terrnos: ONDE 5E LE aquisig.io de exames Laboratorini*. dcstinailos aos
parientos atendidos no Hospital Jose Sabdia, UPA 24h c- Unidades Basicas de Saude do Fundo
Municipal do Saude, conforme esoecifiuagoes do Termo de Referencia cio Fundo Municipal de
Saude de Tocantinopolis; LFIA - 5F Registro tie Pregos para eventual contratagao de empresa
especializada na prestag&o dos servigos laboratoriais para realizagSo de Exames de Anallses

•jf-
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