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EDITAL N° 10.002/2022 

CHAMAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 

Legislação aplicável: Lei Federal n2  8.666/93, Lei Federal n9  8.883/94 (artigo 25, caput), Lei 

Complementar n2  141, Lei Federal n2  8.080/90, Decreto n2  7.508/2011, NOB-SUS 01/96, NOAS-2002, 

Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS nQ 399/2006), sem prejuízo das demais normas pertinentes. 

Dia para inicio de recebimento dos documentos: a partir de 19/04/2022 por um período de 12 (doze) 

meses, entre as 08h00 e as 12h00h. 

Local: Secretaria de Saúde de Quixadá/CE, localizada na Rua Dr. Rui Maia, nQ 784, Centro - Quixadá/CE, 

CEP: 63.900-195. 

- PREÂMBULO 

1-O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, pessoa jurídica de direito público interno, através do FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE - FMS (Secretaria Municipal de Saúde- SMS), devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 

10.652.262/0001-94, unidade orçamentária e gestora de recursos relativos às ações e serviços públicos 

de saúde municipal, por meio do SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Sra. Lady Diana Arruda Mota, 

gestora do FMS, torna público para ciência dos interessados que estará recebendo documentos a partir 

de 19/04/2022 entre as 08h00 e as 12h00h os pedidos para o credenciamento das empresas 

prestadoras de serviços de realização de exames laboratoriais, conforme descritos nos anexos deste 

edital. 

2-DO OBJETO 

2.1 - O presente Edital tem por objeto o Credenciamento de Empresas prestadoras de: 

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, A 

FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE EMERGENTE DAS REDES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E PRIMÁRIA, 

DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

3-DO PREÇO DO SERVIÇO 

3.1 -O Fundo Municipal de Saúde pagará pela realização dos serviços conforme valores estabelecidos 

nas tabelas SIH-SUS/MS/SIGTAP devidamente atualizadas, de acordo como Anexo II. 
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4- DO PERÍODO E HORÁRIO PARA O CREDENCIAMENTO 

- 
4.1 - O credenciamento ocorrerá a partir de 19/04/2022 entre as 08h00 e as 12h00h, devendo os 

interessados comparecerem apresentando os documentos necessários para adesão, conforme exigido 

neste Edital. 

4.2 - O horário de atendimento aos interessados será das 08h00 às 12h00h, junto à Comissão Especial 

de Credenciamento da Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá/CE, localizada no endereço 

supracitado. 

4.3 - Para ser credenciado, além dos documentos exigidos neste edital, o interessado deverá preencher 

todas as demais condições nele estabelecidas. 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 - Poderão ser credenciadas todas as Clínicas de Imagem que atendem o objeto em epígrafe, com 

sede ou nas proximidades do Município de Quixadã/CE, que atendam as normas do Sistema Único de 

Saúde (SUS), até que seja suficiente para o atendimento à população, sendo estes os serviços 

oferecidos pelas unidades públicas de saúde. 

5.2 - Não poderão participar: 

5.2.1 - Declaradas inidôneas nos termos da lei; 

5.2.2 - Que tenham falência ou concordata decretada; 

5.2.3 - Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

5.2.4 - Empresas que tenham pendências financeiras ou contratuais para com o Município de 

Quixadá/CE e suas entidades da administração direta ou indireta. 

5.2.5 - Consórcio de empresas, postos de coleta e de empresas que tenham em seu corpo 

administrativo de profissionais não habilitados e que participem de outras empresas do município na 

mesma especialidade. 

6- DOS ENVELOPES 

6.1 - Os documentos necessários ao credenciamento, dentro do período definido neste edital, 

inerentes ao processo serão disponibilizados em um envelope, e entregues à Secretaria Municipal de 

Quixadá/CE, da seguinte forma: 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXADÁ 

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 10.002/2022 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL DA INTERESSADA 

CNPJ/MF 

6.2 - Documentos para Credenciamento: 

6.2.1 -Toda a documentação exigida poderá ser apresentada no original ou por qualquer processo de 

cópia devidamente autenticada em cartório ou publicada em órgão de imprensa oficial. 

6.2.2 - Serão aceitas apenas cópias legíveis. 

6.2.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

6.2.4 - A Comissão Especial de Credenciamento reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

6.2.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

6.2.6 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus anexos, a Comissão Especial de Credenciamento considerará o 

proponente inabilitado. 

7-DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO 

7.1 - Habilitação Jurídica: 

7.1.1 - Cédula de identidade dos proprietários da empresa; 

7.1.2 - Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 

7.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 

eleição de seus administradores; 

7.1.4 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou consolidação 

respectiva; 
	

& 
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7.1.5 - Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de-prove6u de diretoria 

em exercício; 

7.1.6 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao artigo 28 da Lei Federal n°8.666/93. 

7.2 - Regularidade Fiscal: 

7.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 

7.2.2 - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

7.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 

7.2.4- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

7.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Certidão Conjunta; 

7.2.6 - Declaração da empresa participante de cumprimento do inciso XXXIII, do artigo 72,  da 

Constituição Federal, disposto no Inciso V, artigo 27, da Lei Federal n2. 8.666, de 21/06/1993 e 

legislação subsequente; 

7.2.7 - Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

7.2.8 - Termo de Adesão conforme modelo anexo. 

7.3 - Qualificação Técnica: 

7.3.1 - Cópia do registro da respectiva unidade de saúde junto ao Conselho específico (CRM e RQE) e 

comprovante de regularidade para o exercício de 2022. 

7.3.2 - Comprovação de que a empresa possui em seu Quadro Permanente de Pessoal, na data da 

entrega da documentação, profissional reconhecido pelo Conselho Regional da(s) atividade(s) 

pertinente(s) ao(s) item(ns) do objeto (CRM e RQE), que será o responsável técnico pela execução dos 

serviços. 

7.3.3 - Comprovação de que a empresa possui em seu Quadro Permanente de Pessoal, na data da 

entregada documentação, profissional possuidor de treinamento na área pertinente ao objeto do 

credenclamento, através de curso, residência na área de farmácia, biomédico e hematologista, estágio 

ou outro devidamente reconhecido pelo Ministério de Educação (MEC). 

CE- 
7.3.4 - Alvará Sanitário. 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mal, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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7.3.5 - Dados Bancários da Empresa. 

7.4 - Todos os documentos que contenham prazo de validade deverão estar em plena vigência. 

7.5 - Para aqueles documentos sem data de vencimento, sua validade será de 90 (noventa) dias, 

contados da sua expedição. 

7.6 - Os documentos deverão ser apresentados na mesma ordem de numeração dos documentos neste 

edital. 

7.7 - Aquele que ensejar declaração falsa, ou que tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do 

Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, se o documento for 

particular. 

8- DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

8.1 - Recebido o envelope sob o protocolo, verificado o cumprimento do prazo estabelecido neste 

edital, a Comissão Especial de Credenciamento adotará os seguintes procedimentos: 

12 Momento: 

a) A abertura dos envelopes; 

b) O exame de todos os documentos, levando-se em conta: validade, veracidade e se todo o rol exigido 

no item 7 fora apresentado; 

c) De tudo lavrar-se-á ata circunstanciada. 

22 Momento: 

a) Terminadas as fases de habilitação, a Comissão Especial de Credenciamento examinará os 

documentos de credenciamento, que deverá atender aos requisitos deste edital, e deixar claro que 

aceita todas as condições do credenciamento. 

b) Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada e conclusiva sobre o credenciamento ou não da 

empresa. 

c) Decidindo a Comissão de Credenciamento pela regularidade da empresa, opinará pelo seu 

credenciamento, caso contrário decidirá pela inabilitação da mesma, em qualquer caso submetendo 

sua decisão a Secretária de Saúde. 

32 Momento: 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mal, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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a) Após ter declarado as empresas(s) credenciada(s) a Comissão design&tseMdor_da Secretaria 

Municipal de Saúde para vistoria do estabelecimento da credenciada, verificando o seguinte: 

a.1) Instalações que estejam em conformidade com as normas da Vigilância Sanitária e que disponha 

de toda a estrutura necessária ao cumprimento do objeto contratado; 

a.2) Local adequado para os pacientes aguardarem ao atendimento; 

b) O servidor preencherá Laudo de Avaliação, conforme anexo VI. 

9-DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 

9.1 - As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas por escrito e 

dirigidas ao Presidente da Comissão Especial de Credenciamento e entregue mediante protocolo, 

durante o expediente normal de atendimento, na forma da Lei. 

9.1.1 - Apresentadas às impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no 

prazo de três dias úteis depois de protocoladas. 

9.1.2 - A credenciada, depois de informada das decisões da Comissão Especial de Credenciamento no 

tocante à habilitação, terá o prazo de três dias úteis para interposição de recurso, contados da 

intimação do ato ou lavratura da ata, se presente no momento da abertura. 

9.1.3 - Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de cinco dias úteis. 

10- DO TERMO DE ADESÃO 

10.1 - Do termo de Adesão deverão constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as 

folhas pelo representante legal do licitante proponente; 

10.2 - Deverá indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, 

telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como os seguintes dados de seu 

representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária; 

10.3 - Deve ser apresentada em língua nacional isenta de rasuras, emendas ou entrelinhas, ao final, 

deve ser datada e assinada pelo representante legal da proponente, devendo ainda obedecer no que 

se refere a valores da proposta a tabela SIH-SUS/MS e SIGTAP e complernentação municipal conforme 

Anexo II. 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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11-DA AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias depois de protocolada a Nota Fiscal no 

protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme prestação de serviço mensal mediante 

relatório, assinado pelo responsável pela Secretaria Municipal de Saúde. 

11.2 - Não haverá compensações financeiras antecipadas. 

12 - DA FONTE DOS RECURSOS FINANCEIROS 

12.1 - Todas as despesas decorrentes das contratações advindas deste credenciamento correrão por 

conta de recursos próprios alocados nas seguintes Dotações Orçamentárias: 1001.10.122.1001.2.047 

- Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Fonte de Recurso 1500100200 / 1001.10.301.0001.2.050 - 

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Fonte de Recurso 1500100200 e 1600000000 e 

1001.10.302.1003.2.052 - Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Fonte de Recurso 1600000000. 

13 - DAS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

13.1 - A quantidade de serviços a serem realizados será def!nid3 de acordo com a demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde e o número de credenciados. 

13.2- Ocontratado deverá apresentar relatório mensal juntamente com a Nota Fiscal de Prestação de 

Serviços e encaminhá-lo à Secretaria de Saúde ao responsável pela fiscalização dos serviços. 

13.3 - Qualquer entendimento entre a fiscalização dos serviços e a credenciada deverá ser feito por 

escrito e entregue mediante protocolo. 

13.4 - A fiscalização do contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado perante a 

execução dos serviços. 	. 	. 

14 - DOS PRAZOS 

14.1 - A vigência do contrato oriundo deste credenciamento será por 12 (doze) meses, contados a 

partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o máximo previsto no 

artigo 57, II, da Lei federal n° 8.666/93. 

14.2 - O prazo para entrega dos exames será imediato após a sua realização, exceto para exames que 

tecnicamente necessitem de um prazo maior para a sua realização. 

14.2.1 - Os prazos devem ser reduzidos de acordo com a gravidade dos casos, a fim de não prejudicar 

o diagnóstico e não colocarem risco a saúde dos pacientes. 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro QLlixadá-Ceará 
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14.3 - O Credenciamento, caso o contrato venha a ser prorrogado, ficarsujeito à comprovação das 

mesmas condições de habilitação do início do contrato. 

15- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

15.1 - DA CREDENCIANTE: 

15.1.1 - Expedir as requisições/autorizações para que os interessados se encaminhem a respectiva 

unidade credenciada; 

15.1.2 - Comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços; 

15.1.3 - Conferir e aprovar os serviços realizados; 

15.1.4 - Efetuar o pagamento dos serviços realizados nos moldes deste edital; 

15.1.5 - Prestar aos credenciados, todas as informações necessárias para o bom desempenho dos 

serviços. 

15.2-DA CREDENCIADA: 

15.2.1 - Atender às disposições legais que regem os serviços de saúde. 

15.2.2 - Apresentar aos executores do contrato, em caso de substituição do Responsável Técnico, seus 

respectivos documentos exigidos neste Edital. 

15.2.3 - Eximir-se de cobrar diretamente do beneficiário qualquer importância. 

15.2.4 - Apresentar estatística mensal aos executores do contrato de todo atendimento realizado, até 

o Y dia útil do mês subsequente, por especialidade, especificando exames e outros, bem como o 

código, com sua respectiva descrição e tabela utilizada relacionando com o número e a classificação 

de usuário do serviço. 

15.2.5 - Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde, em qualquer tempo, e 

mantê-lo permanentemente informado a respeito do andamento dos mesmos; 

15.2.6 - Manter durante a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação do momento do 

credenciamento; 

15.2.7 - Comunicar à Secretaria de Saúde, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 

descredencíamento; 	 C5 
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15.2.8 - Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite máximo de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor contratado; 

15.2.9- Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados na prestação dos 

serviços, seja na esfera administrativa, cível ou criminal; 

15.2.10 - Disponibilizar número de telefone para contato dos pacientes, em busca de informações. 

16- DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

16.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela empresa credenciada 

caracterizará sua inadimplência implicando, segundo a gravidade, em multa de 5% (cinco por cento) 

do valor global contratado, reajustando até o momento da cobrança, descontada de logo, quando do 

pagamento da fatura apresentada pelo credenciado, ou se por este motivo impossível, será 

descontada na caução ou cobrada judicialmente. 

16.2 - A aplicação de multa, segundo o caso, não eximirá a empresa credenciada de sofrer outras 

sanções previstas na Lei Federal n°8.666/93, especialmente as previstas no artigo 87, a IV. 

16.3 - As multas não tem caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a 

credenciada da prestação de serviço. 

16.4 - Em qualquer caso de aplicação de sanção, será sempre garantido o contraditório e a ampla 

defesa, sempre em processo administrativo específico. 

17- DOS CASOS DE DESCRENDENCIAMENTO 

17.1 - O Fundo Municipal, sem prévio aviso, poderá efetuar o descredenciamento, quando: 

17.1.1 - A empresa deixar de cumprir qualquer cláusula e condições do contrato; 

17.1.2 - A empresa descumprir qualquer das obrigações estabelecidas no item 15 deste edital, segundo 

o caso; 

17.1.3 - A empresa praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem 

ilícita; 

17.1.4 - Ficar evidenciada a incapacidade da empresa credenciada de cumprir as obrigações assumidas 

devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 

17.1.5 - Por razões de interesse público e alta relevância, mediante despacho motivado e justificado; 

17.1.6 - Em razão de caso fortuito ou força maior; 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mal, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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17.1.7 - Em caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua dissolução ou 

falecimento de todos os sócios; 

17.1.8 - E naquilo que couber nas outras hipóteses do artigo 78 da Lei Federal n°8.666/93. 

17.2 - Pela instituição credenclada: 

17.2.1 - mediante solicitação escrita e devidamente justificada ao Fundo Municipal, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

18- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

18.1 - O interessado na aquisição deste edital poderá retirá-lo, gratuitamente, de segunda a sexta-

feira, das 08h00 às 12h00h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Dr. Rui Maia, n 

784, Centro - Quixadá/CE, CEP: 63.900-195, e ainda será divulgado em jornal diário de circulação no 

Estado e no site www.quixada.ce.gov.br  

18.2 - No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do 

primeiro. 

18.3 - O(a) credenciante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

anexos, pois a simples apresentação da Documentação subentende a aceitação incondicional de seus 

termos, independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto do 

credenciamento, não sendo aceitas quaisquer alegações de desconhecimento, por menor que seja. 

18.4 - A Comissão Especial de Credenciamento poderá relevar erros formais em quaisquer documentos 

apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 

18.5 - São Anexos do presente edital: 

Anexo 1: Publicação do Edital de Credenciamento; 

Anexo II: Tabela de valores da tabela SIH-SUS/MS e SIGTAP e complementação municipal; 

Anexo III: Caderno de serviços e especialidades para credenciamento; 

Anexo IV: Laudo de vistoria ao laboratório credenciado; 

Anexo V: Minuta do contrato de credenciamento; 

Anexo VI: Declaração que atende o inciso V do art. 27, da Lei Federal n2 8.666/93; 

Anexo VII: Termo de Adesão. 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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19- DOMICÍLIO E FORO 

19.1 - O domicilio será para todos os efeitos legais o Município de Quixadá/CE, onde serão julgadas as 

questões judiciais decorrentes do contrato firmado, renunciando-se a outro por mais privilegiado que 

seja ou pareça. 

Quixadá/(CE), XX de XXXXX de 2022. 

LadÇ,  Diana Arruda Mota 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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DESCRIÇÃO 	CÓDIGO SUS VALOR (iND  ITEM UND 

PRCFEITURA DE 	s 

QUIXADA 
Se cro tcir!a de Saúde 

ANEXO ii 

CADERNO DE SERVIÇOS E ESPECIALIDADES PARA CREDENCIAMENTO 

- Identificação do Credenciado/Prestador: 

CN PJ/CPF: 
Razão Social: 
Nome Fantasia (para divulgação): 
Contato: 
E-mail: 
WEB site: 
Inscrição no Conselho (CRF, CRMB e CRM): XXXXXX 
Estado: XXXX 
Inscrição Municipal n9 

II - Dados Bancários: 

Banco: 
Banco nQ: 
Agência nome: 
Agência n9 
Conta Corrente: 

III - Tipo de Prestador: 

Laboratório: 

Exames( 
Especializado em: 

IM 	IV - Especialidade Principal: 

V - Serviços Oferecidos: 

VI - Endereço(s) de Atendimento: 

A) ENDEREÇO PRINCIPAL 

Logradouro: 

Complemento: 

Bairro: 

Cidade: 

UF: 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
CNPJ n2  10.652.262/0001-94 
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jg-  QUIXADA 

CEP: 

Secretaria de Saúde 

Telefone 1: 

Telefone 2: 

Este endereço é o mesmo para correspondência? ( ) sim  ( ) não 

Se não, indicar endereço para corres pondêncio: 

B) ENDEREÇO SECUNDÁRIO 

Logradouro: 

Complemento: 

Bairro: 

Cidade: 

UF: 

CEP: 

Telefone 1: 

Telefone 2: 

Secretariado Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
CNPJ n2  10.652.262/0001-94 
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QUIXADA 
Secretaria de Saúde 

ANEXO III 

LAUDO DE VISTORIA AO LOCAL CREDENCIADO 

Identificação do Credenciado/Prestador: CNPJ/CPF: 

Razão Social: 

Nome Fantasia (para divulgação): 

Logradouro: 

Complemento: n9  

Bairro: 

Cidade: 

U.F: 

CEP: 

Telefone 1: 

Telefone 2: 

Construção:( )Alvenaria(  )Madeira( )Mista 

Tipo de Edificação: ( )Casa(  )Prédio( )Sala(  ) Outro 

Ponto de Referência: 

Condições do estabelecimento em relação às normas da Vigilância Sanitária: 

Sala de Espera: ( ) Adequada ( ) Necessita adequações Observações: 

Dados do Vistoriador: 

Nome: 

Cargo: 

Local e Data: 

Assinatura: 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui MaL 784 Centro Ouixadá-Ceará 
CNPJ ri9  10.652.262/0001-94 



PREFEITURA DE 	a 

QUIXADA 
Secretaria de Saúde 

ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N9  10.002/2022 

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, pessoa jurídica de direito público, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 10.652.262/0001-94, com sede 

na Rua Dr. Rui Maia, n2  784, Bairro: Centro, CEP: 63.900-195, neste ato representado por sua gestora 

Sra. Lady Diana Arruda Mota, nomeada pelo Ato n2  06.01.003/2022, inscrito no CPF/MF sob o n2. 

XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominado simplesmente de CREDENCIANTE e, de outro lado a empresa 

	  inscrita no CNPJ sob o n. . com sede a Rua 

CEP ______ Cidade, representada neste ato por __________, CPF n2. 	doravante 

denominada CREDENCIADA, têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, em conformidade 

com a Lei Federal n2. 8.666/93 e suas alterações, consolidada, mediante as seguintes cláusulas, e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAJURÍDICA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, A FIM 

DE ATENDER AS NECESSIDADE EMERGENTE DAS REDES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E PRIMÁRIA, DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE EXECUÇÃO 

- Os serviços serão prestados em estabelecimento próprio do Contratado, com materiais, 

equipamentos e funcionários próprios da CREDENCIADA. 

II - Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade aos 

serviços contratados; 

III - Prestar o serviço em conformidade com o disposto na Cláusula Primeira deste contrato: 

IV - Cumprir os prazos e demais condições deste contrato; 

V - Manter o sigilo e a lisura na condução de todos os procedimentos relacionados aos trabalhos; 

VI - Coletar o material para a realização dos exames diariamente (de segunda a sexta). 

VII - Entregar o resultado dos exames aos pacientes de forma imediata após a sua realização, exceto 

para exames que tecnicamente necessitem de um prazo maior para a sua realização. Os prazos devem 

ser reduzidos de acordo com a gravidade dos casos, a fim de não prejudicar o diagnóstico e não colocar 

em risco a saúde dos pacientes. 

VIII - Aplicar as técnicas necessárias à realização adequada dos exames. 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
CNPJ n9 10.652.262/0001-94 
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QUIXADA 
Secretaria de Saúde 

IX - O contratado deverá apresentar relatório mensal, e, juntamente com a Notá Fiscal de Prestação de 

Serviço; encaminhá-lo Secretaria de Saúde com ao responsável pela fiscalização dos serviços. 

X - Qualquer entendimento entre a fiscalização dos serviços e a CREDENCIADA deverá ser feito por 

escrito e entregue mediante protocolo. 

Xl - A fiscalização do CREDENCIANTE não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado perante a 

execução dos serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, conforme estabelece o artigo 57 da Lei Federal n°8.666/93, por 

interesse do CREDENCIANTE e anuência do CREDENCIADO. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

- Receberá o CREDENCIADO pelos serviços citados na Cláusula Primeira, as importâncias abaixo 

relacionadas para cada tipo de exame, segundo as tabelas constantes dos anexos II do Edital de 

Credenciamento. 

II - O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente levado em 

conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento do Município, 

conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde, devendo o pagamento ser efetuado até o 10 

dia útil do mês subsequente aos serviços prestados. 

III - O pagamento será efetuádo através de depósito direto em conta corrente ou segundo o interesse 

da CREDENCIANTE. 

IV - O valor do contrato é fixo e irreajustável pelo seu prazo inicial, salvo motivos de alteração na 

legislação econômica do país, que autorize a correção nos contratos com a administração pública, 

visando o equilíbrio da contraprestação. 

V - O valor deste contrato poderá ser reajustado para o período seguinte pela tabela SUS ou com base 

no IGPM acumulado do período, caso venha o mesmo a ser prorrogado. 

VI - O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de documento fiscal idôneo. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 

- O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços; II - O CREDENCIADO 

deverá manter, durante a vigência deste Termo, as condições de habilitação exigidas para a sua 

celebração; 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
CNPJ n2 10.652.262/0001-94 
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Ii - É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de pessoal para a execução 

dos respectivos procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais 

resultantes de vínculo empregatício ou comercial; 

CLÁUSULA SEXTA- DA FISCALIZAÇÃO O CREDENCIANTE 

A Secretaria Municipal de Saúde realizará, subsidiariamente, fiscalização dos serviços decorreMes desse 

Termo, .e designará servidor para tanto, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do 

CREDENCIADO na prestação do serviço objeto deste Termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

O presente credenciamento tem como sustentáculo os termos do Edital de Credenciamento n2 

10.002/2022, embasado no caput do artigo 25 da Lei Federal n2  8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE TERMO E AOS CASOS OMISSOS 

As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal n2  8.666/93 e todas as suas alterações, que 

será aplicada em sua plenitude a este termo, bem como aos casos omissos resultantes deste pacto. 

CLÁUSULA NONA - DO DESCREDENCIAMENTO E DA RESCISÃO DO TERMO 

- Dos motivos para o descredenclamento: 

A CREDENCIANTE, sem prévio aviso, poderá efetivar o descredenciamento, quando: 

a) A empresa deixar de cumprir qualquer cláusula e condição do termo; 

b) A empresa praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem ilícita; 

c) Ficar evidenciada a incapacidade da empresa credenciada de cumprir as obrigações assumidas 

devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 

d) Por razões de interesse público de afta relevância, mediante despacho motivado e justificado; 

e) Em razão de caso fortuito ou força maior; 

f) Em caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua disso!uçãc ou 

falecimento de todos os sócios; 

g) E naquilo que couber nas outras hipóteses do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 pela instituição 

credenciada. 

A CREDENCIANTE ainda poderá considerar rescindido este termo, de pleno direito, independentemente 

de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudkial: 

a) No caso de dolo, simulação ou fraude na execução do credenciado; 

b) A CREDENCIADA não iniciar os trabalhos dentro de 02 (dois) dias contados da data do recebimento 

da "ORDEM DE SERVIÇO" ou interrompê-los por mais de dez dias consecutivos, sem justificativa aceita 

pela CREDENCIANTE. 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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c) Nos casos de atraso superiora OS (cinco) dias na entregados serviços, ressalvadas os motivos de justa 

causa e força maior invocados pela CREDENCIADA e aceitos pela CREDENCIANTE, ou previstos em lei; 

d) A CREDENCIADA, sem prévia autorização da CREDENCIANTE, ceder o presente termo, no todo ou em 

parte. 

e) A CREDENCIADA não atender às exigências da CREDENCIANTE relativamente a defeitos ou 

imperfeições dos serviços ou das instalações, ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos 

equipamentos e da mão-de-obra utilizados; 

O A CREDENCIADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste termo 

ou dele decorrente; 

g) Ocorrer qualquer um dos motivos referidos na seção V da Lei Federal n. 8.666/93. 

A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses: 

a) Pela ocorrência de seu termo final; 

b) Por solicitação do CREDENCIADO; 

c) Por acordo entre as partes; 

d) Unilateralmente, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de 

qualquer condição estabelecida no Edital ou no Termo de Credenciamento. 

A rescisão administrativa acarretará as seguintes consequências: 

a) Assunção imediata pela CREDENCIANTE do objeto do contrato, ou somente de parte dele, no estado 

e locais em que se encontrem; 

b) Responsabilidade da CREDENCIADA pelos prejuízos causados à CREDENCIANTE; pela inexecução total 

ou parcial do presente termo, independentemente de rescisão, a CREDENCIANTE poderá aplicar a 

CREDENCIADA a penalidade de declará-la inidônea para futuros contratos. Em todos e quaisquer casos 

de rescisão é assegurado a CREDENCIADA o recebimento de seus créditos, pelos modos e formas 

estabelecidos neste contrato, descontando as multas a ela atribuídas, bem como o direito de ampla 

defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

- Da Credenciante: 

a) expedidas requisição/autorizações para que os interessados se encaminhem a respectiva unidade de 

saúde credenciada; 

b) comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços; c) conferir e aprovar 

os serviços realizados; 

d) efetuar o pagamento dos serviços realizados nos moldes deste edital; 

e) prestar aos credenciados, todas as informações necessárias ao bom desempenho dos serviços. 

t 
Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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II - Da Credenclada: 

a) Realizar os exames e procedimentos de (segunda à sexta-feira) na sede da CRÊDENCIADA. 

b) tratar os pacientes com cortesia, evitando ter com ele qualquer tipo de transtorno; 

c) orientar os pacientes na forma de realização dos procedimentos; 

d) fornecer os materiais utilizados na realização dos procedimentos; 

e) entregar o resultado dos exames aos pacientes de forma imediata após a sua realização, exceto para 

exames que tecnicamente necessitem de um prazo maior para a sua realização. Os prazos devem ser 

reduzidos de acordo com a gravidade dos casos, a fim de não prejudicar o diagnóstico e não colocar em 

risco a saúde dos pacientes 

f) permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde, em qualquer tempo, e mantê-

lo permanentemente informado a respeito do andamento dos mesmos; 

g) manter durante toda a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação do momento do 

credenciamento; 

h) comunicar à Secretaria de Saúde, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 

descredenciamento; 

i) responder administrativa, civil e criminalmente por erros na realização dos exames e divulgação de 

seus resultados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CREDENCIADA caracterizará sua 

inadimplência, implicando, segundo a gravidade, em multa de 5% (cinco por cento) do valor global do 

contrato, reajustado até o momento da cobrança, descontada logo, quando do pagamento da fatura 

apresentada pelo credenciado, ou se por este motivo impossível, será descontada através de cobrança 

judicial. A aplicação da multa, segundo o caso, não eximirá a empresa credenciada de sofrer outras 

sanções previstas na Lei Federal n9  8.666/93, especialmente as previstas no artigo 87, 1 a IV. As multas 

não terão caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a credenciada da 

prestação do serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para o pagamento deste termo serão oriundos dos recursos próprios do CREDENCIANTE, e 

serão empenhados nas Dotações Orçamentárias: 1001.10.122.1001.2.047 - Elemento de Despesa 

3.3.90.39.00 - Fonte de Recurso 1500100200 / 1001.10.301.0001.2.050 - Elemento de Despesa 

3.3.90.39.00 - Fonte de Recurso 1500100200 e 1600000000 e 1001.10.302.1003.2.052 - Elemento de 

Despesa 3.3.90.39.00 - Fonte de Recurso 1600000000. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO TERMO 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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O Termo poderá ser alterado, com as devidas justificativas desde que ocorra motivo relevante e 

devidamente justificado pelo Poder Público. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

A CREDENCIADA deverá manter durante a execução do termo, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital dc 

Credenciamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de QUIXADÁ/(CE), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo, 

quando não solucionadas administrativamente. 

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, na presença das testemunhas que também firmam o presente e a tudo presenciaram. 

QUIXADÁ (CE), XX de XXXXX de 2022. 

Lady Diana Arruda Mota 

Secretária Municipal de Saúde 

CREDENCIANTE 

xxxxxxxxxXxXxxX 
CREDENCIADO 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO VOO ARTIGO 27 DA LEI FEDERAL N°8.666/93 

(nome da empresa), com sede na (endereço da empresa), CNPJ________ em atenção ao inciso V do art. 

27 da Lei Federal n2 8.666/93, acrescido pela Lei n2 9.854, de 27.10. 1999, declara, sob as penas da lei, 

que cumpre integralmente a norma contida no artigo 72, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou 

seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, 

a partir de quatorze anos). 

Quixad&/CE, 	de 	 de 2022. 

Nome e assinatura do responsável (representante lega!) e carimbo da empresa 

Gt 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
CNPJ n2  10.652.262/0001-94 



PREFEITURA DE 	a 

K QUIXADA 
Se cre Varia do Saúde 

ANEXO VI 

TERMO DE ADESÃO 

A empresa 	 , registrada no CNPJ sob o n2 - 	, por 

intermédio de seu representante (s) legal (is), vem por meio deste aderir ao Credenciamento de Pessoas 

Jurídicas interessadas em firmar Contrato para a prestação de forma continuada, a serem realizados 

pelo Município de Quixadá/CE aos usuários da rede municipal de saúde, declarando que: 

1 - Tem conhecimento de que os serviços deverão ser prestados obedecendo a Tabela de 

Procedimentos SIH-SUS/MS, por valores iguais aos definidos na tabela vigente e complementação, e em 

conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos; 

2—Que deverá realizar os procedimentos de (segunda a sexta-feira) na sede da Credencada, que deverá 

possuir sede ou posto de coleta no perímetro urbano de Quixadá/CE, adotando as obrigações 

contratuais assumidas por esta empresa junto ao Fundo Municipal de Saúde de Quixadá/CE. 

QUIXADÁ/CE, -. 	de 	 de 2022. 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa - 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
CNPJ n2 10.652.262/0001-94 
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INTERNACIONAL 
InugnØt Os !s'n,s ur'i,pw,err roca 0% ?70n1 n9'SpIç ii,er'fl,,' kcfln co,  

'o oeruue ia rés ct .-alç» aoytl»con)o mace ,r(.o WSJIM, as a:i,m 
a 4 ;llrn's ,tra airt'llat's 21!, m cnep& 	cri, -urço&rr, 

Russia exige rendição EUA vive leve alta de 
casos de covid gerada 
por nova subvariante em Mariupol e Ucrânia nega 

-5- 

lariupol ê um dos principais objetivos dos russos no esforço para obiri 
controle da região de Donhass e formar um corredor no leste da Ucrânia 

Na 't 4" dt paar & 
Rã.,,. fll.raa Naikàa ia, 

lt%aMnTl em MançoI e e 

cida d,.queie. que 'bana 
em 4% Mfllkt MenimoapI. a 

l,'...iial,ma*. paria uiinta- 
a pnme.o m.naUo da 

crinia ái. que afora, 
nrnêd., 'IMario ate o Ira' 

O çerrnii Ptn, siim, 
e.'. e' enÍtewi.La IraSmiU-
la pala iclaLqo 10'eIit ia.4 
iU' nefle dani.ny. 1171. 

.,,uqueat riasuniealiam 
4-n'ad., 1 ç4Je N.'4. 

1ee », 'n'Mata. 
•.',jada,aa,danU,'ti 5k, 
'1.' lona Sé O S tac 
.hni'pi lenkn - 4.pa.a'e. 
.14 fladimn.r hie.n. rer'.&nie 

il.}a Wfl;4nki$fli 
hiflfli pai'afr 'das. 
lnu,. aadakdej  Kiwe,.,, 

n'a ,aib 1,  çe'Mmie da, e»a, 
• aia. ml 144., a (narra. 
.3»Jaes' nabo o.narrle 
4. ,r3m.. im,u.a sba. pai. 
• qne a de 900 

acla, achin.ka 
'ai Mia r.nnce,em  li,.rt 

lmMa 
nAiJfla a %tiek '5,  

alio' de c:a..enle de 1» 
4.4 l'4X ,'Je»Wi ynnal 
'ljjnaii Nbmine.en. ,llntpae 
indo' aquele. iRrani'4 

que depsetta,, a alma 
.,rrnnda qut ua "da. 

IWad& U4 a.•tdo 
Mu,Mna coeibaea 

• , '4n,aI',,. nua n,una 
4iià•4 Sewte(adota. real 

OMIIIa,ieTInide tIrinaulu 
Poria atira. que a tropa 
ta,.a. a o,upa.n1 lada a 
a,rawhail_i ,S, UarLiap.-i 

nà° N'Je'T'Cl' t.4a ia 
—ai-. ra..rdrpo.drlr 

(au.., da, eaml.a,cnt.. 
aia 1% pc'aJin  e ia pe.r , aia.. 
"Se h,man,taa.a di çaert. 

M.raue'.l çod. .ei pane,. 
ri 1aO4S 'idade a '4110014. 
JaprI. Rã.sa ,le.deankno 
J. conta. Ni sabalo (is). 

pta.Jenie iSa Lrinaa. .O-
kdnmi Zdeada'. aMb'a 
.ue a nomaS. IS. %dSdt tn. 
.et.....a nepWi.lne' Se 
pai ala, Mocem. 

Sduai. no 	de ia,,. 
Ntinq'd e via de.. 
.tlai.U. do, noMe', noedom. 
Qapar..*let 'auarde recai da 
reVb de I'flkM" e ktanu 
um ,amaiae .e.re%ire. na 
ieue .5. t:,jàa,a. a punir da 
penin.u050 di Canoa. .ae 
'ad. - Rara cnn .'0l4 
•' qued. da ,dide sena 
1110 ,lias da Ria-n'a cio 
na,. da' 14id.a.def,acrra 

1 nn-,( ii,, ,am Mlii (Orla 
Seis a, iidade, Ina um' nide 
(Uifi& Imila tei 	riSo- 

par,.- Iai 

II....•Ial. .Ot,aa 5. .1i.i.i 
,.a,iiinal e .14  s.n,lKs. de 

aia..,, de e.ilmm. duna, 

nailien' dc .mml'aernir. que 

iirTlll4'iii mi: .Se'nain. 
('.5 moan,nua a alea'a,a (no. 
ifai.4'iaal Ihatanie,naie. 
ulTi labrac.a de rnani&' ei, 
lanat. na repSe. de Mia. 
i. .k,a,uIda O Maanla,a 

d.ieMad.Ru.,uaa.am.'a 
• laUtia C álaeM que o 
•iaquc 5.b Seita ircln manca 
auto. da' 'Ii. pre. ala 

de $taa. lute Sep,uit*.\ 
III,',,. aiira.aaalraa. 
ilaisfa da .aS,de e inause 
iMaia' ,freiwmraa  1,.. 
II' irk.alh,.is ri. irsie-
k.,anem, O ketw.imeea, 
de acmaa aftA' lambam ri,, 

na. 
áa qa ua&e isai 

Kliarkiv 
.alail.ina 

oa 'ir 1111 SI ilal 1171 . a, 
mula, e 1 (cedo., de n,ae 

au, a AÍP a  pan" iii' 
ela,. dii ,1w1e dc mça.e na 

'e'a MaS,,a, Khaa.i.n 
imniaaaa' .5, agftii. (41,. 
UflTn 1100% e nm.Mdla% 'O 
,eo.rmd,i,da.l. thpa'aM. 
.eaqnan. haure p,o  na 
'nas 41. iaenahuai Tea,,rn 
rus.de,anepednaind. 
alta duavda. Um mieaSuw 
elsa. a apS.,, terno. ida 

k,n.nl .fl,tfldlJ,'.itna' 
çieedim. no ,a.im da .14. 

nula que prepuami..iimda 
paean.aniad.wnla'btn 

ata-
que' pu.oiud.w rqc..ioal 
Oie 	ae,,ia.aba. .a,,a. ou 
que baia ctp.lraJa Ira. 
mamei e  li iei•d. - in 
Saindo q.4ia • r,am,' 

aaa.5.ae' de i,àkdii 
'a se.ia-Mt& * dia. 

wnh1irn..r.amm. 
C 35 64M5fl 50145 (COM 
lo. t,mmha,de,o ansa a uCl 
ata ee.nlen.,al de 
'ete,.'aia.ub, r,ieloereram 
• 27 k.,a. lindo. qe.ado 

r 	di ri iii,, ii 
uri .iiha, da iria uaàn o. 
latiu. 	aInde,.i.5ILi%aietai 

54'.). meia, semI te,' e,- 
- 
- e. ln.niaiia 'Se conéei.n, 

II) Ãwotemae.I..r 
da .ome 	a' ri .nl.eaa 
ao hemifler., 
ri1tV41&0hPitan 
'crio da p.aidemaa iain. 
.e eia ia oS.' e.id,.w tn. 
q.a ii ti lua., a-' pai. lalala, 
iemiaam que aio e bem, 

- opaco». ledetaa 
i,Swmn. a que eiiein,Iei. 
• aw,piae,edad. da ina 
4cm... Matem a» ela e 
hoi talie no mr.n.porle 
p.W..aquede..aiiade 

- caSe, na ~da (191. 
psu mal» lua. 'emano. 

A, 10111014' 'emana' 
ind..,m ama aiiide,n'o. 
decosad tno.SOefllo. 
141i4T1%èiafli  !7 regjiar.nm 
parnani,.laiàglai(n' 
deiiiaa. e,aada. pra'.',1. 
incide .trio II mmm., ala' 
pló.laM, 4... .e.uaa' 
dia tla'n,d Itod.. pode'-
moe 'Se iiiwanelapa na Una 
'co4ade 10110. Hapti.n. 
'na, o Mmci.,  de'niem' 
naç.aiidae.lSut,nJ.. 

medida. de paneno,'. 

wm.aqia.nliiaiallafl. 
A ,ttd,, nailalailde 

ala, eus co, ''mil p,ir 

7.11 oh' di Sslmaiunçida. 
em ande" .$e'iea,.' 
aliaS.' n'ameM li aiimge 
npa,iaimelitearep,o 

• ikiioefle 4.. pai.. pie a-
.ini N'na 'ut e %Vaih,n 

- dom 5 •itaiemi,,l., 
emi.11ni' de lln<no, 

diwio. par 1111 mii 
101-1 lan,.. í a di*.rn'5, 
reg,flt.da' 	milal»0. na, 
Jinaa.me dai.., 'Se! 200 
'afia clii laaelln 

A p.oraé,red.iaila 
,a,c,sçoda nararib 
'sufi. da ,Sm,, (ao 
,bwial, deis ind. 
ad, rim,  nando . o 1 1414 

,.'rm.endaio%rnao 

ali. mne a 
:'n'aoaoargia.l'A.i.da 
na,' ,,bernn, 'e lambe,,' 
pen'nai.rt,'rin boi 
rtfll,,a.%e. ou niquela, 
SIa, nàa , ema. ai,. inda 
de ma. .a,,ne. liadn à 
na'carel'. .mq.eoea 
,of.udiw aliena rivait 
N,lnles". pe'q.i,..dae da 
t:n,,trrdade de 
'ala S.rua,Jaele. urina 
da ra,Ae, que dimicul 
iam o, toada' di no., 
minada ciii 00010 
do liilUlne de aul,'OemJe,. 
laia, eu' ,,a,a .ofa,et 
114) amer.iaa,. d,,ir.hu,u 
millnare. dele' de 1a.m. 
claMa. 

O enreda dciii,, and, 
iran'Sa For .ma,,m,a ele 
ji'c '(Vali. Outra, 'ele.. 
mi. .jaea a enÇ'ai, e-la ,  

lambem pa'eq.c ri. ,.aoan 
OUIT%etO. mliii e',a.el. 
A meda. de 01m,ra,e.ia 
na Sana de -050 d,i:u". 
oumar que." '1141 de abril 
le 2021e bem dliii .a do 
rei.atde de 2 1(i(i de lanei-
ra  

loire a, gi.ade' 'ida 
Iila&lí,a. (ai, 1.1 

tii,ibaode de-
lamino.  
de mi ..aa. cnn lagar.. 
leflrada,. c,','n. à. 
pIntar. • medida 
'eta retomai a 
iii de eompronnle de 
&,ina,lo para o .ae.ao a 

lufala". pubi 	 - loba, 
nu ee.teir.;lraiiiiidadi. 
pr't ar. t.iS lua de , 05 
lana 

.5 iaim,ad,i 	atI.ao.a -. 
,,nflranl,a 	,ai".ma 
awada'iannrmnwo 
,nS'aurønnemni.aa. 
tA%-mnomma,uL..pe. 
'anosaS ide - lia. Sk'.mo 

campanha' de eia mima. 
pi.n'mse a 'cal de 

imunaaoSnanr(i, — 
na' 1 pnnl,it 
de'dei.oe,,.' 

ia.i"iWiUt 	anal mm e:. rala — .a'.ata. 
iart 	ila'. ii SiiflO• - . — ana M'M 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAiMA 

AVISO 0€ UCITAÇÃO 
PRIGAO ELE T*ONICO SILO Ii' 202244.04.01 - PC 

O Pregoeiro do Ltaracip'o de liArania CE torna psbIco 	e se encontra a 
dripoido do. intereliados O (0,1.1 do Preflo Lietronsco NT 2021040401 '1. Cues 
0t,.ioa a Seleçao de Malho. Proposta para Regntro de Preços s,-çassdo Cutura' o 
tveettuam Contratações para aqa'naçSo de inatee.al odorstoiõgco pata supri' a, 
necessidades das Unidades lhcas de SaÕde de intnnse da Secretaria de Saude do 
Munc*Io de Miraima - CC. tudo conto.sse etpec'fcaçôt. conodas no Termo de Reeee+.,c.. 
constante dos ataco, do td'tal, sendo o Cadanransento das Propostas ata o na 02 de 
Maio de 2022. as 091, floeano de l'a°'iaI. Aôcnuea dai Propostas rio d'ao? de Maio 0€ 
2022. a pan'. da' 095 (Iloraro de Uralnkal e a Fase dó Dhlpala de Utices no dia 02 de 
Maio de 2022 aparte das 0% CHorar, de BrasáaJ. O Retendo Edital podea te' adQiaodo 
W Endereço Esetrõn,co do Conip.'asaet Stips /1*1kv, 40v bv/ton.p.as/pt  ba a part4 da data 
deita pabMa(ao 

Mram,..Cf. 21 de abra de 102? 
MACIOS MORdO Sã 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE 

EXTRATO 01 cONTRATO 

tatrato de Cont,ato OS (0312022 oriundo do Tornada de Preço, 05003(2022. Oe,eto 
cons,tn.çlo - 02 (duas) pansagens molhadat nas Iocaldaoe, de Santa do Riasasc $eco e 
Mascada Grande, Lona Rural do Mun.cip.o de Novo Oriente ' Cearâ, contonne Ccrr.+nio 
con' a 	tendór.cta da Obras P.ibkcas - 509. NO C4/2022 - Prod.nso 1.4 
11720043/2021 MAPP W. 1506. Contratada ka.ap Batalisa Serviço. • Construções 
EMItI. CNPI 17574 427/1 li Valor Global 9(6 343.46 j,tolecentos e seis m1 
trezentos e quarenta e n'és reais e qsaararsta e oe.s Centavos) Dita de Assinatura 
04104(2022. Preto de VÉ$enc,a 120 (cantoesinta 1 d'ai Siersatarlos-  José Mau.5 Coelho 
Obreira Secretario de lnfrae,trutuva, e Paulo 'fennose de Sou,. Aravajo - Proprietano da 
empresa Araiajo BataPia Serviço, e Construçbe (14(11. CN0E 17874,427/tCOl-11 

E4t*ATO DE cONTRATO 

(n'ato de Contrato PC 05004/2012, onundo do tomada de Preços 05004/2022 Ob,eo 
constnaç3o de rodamIna e praça no Mureclp.o de Novo Onn,te CL. conforme 93 
10741*9-23 e Convino P. 6 N1 .143*3 Contiatada Osnilltan - Azau.o Go,,,... (P19: 

•

IS 397 Q09/O(0I-)4 Valor Global 151191 227.81 lena,,, miNe, duzentos, novfntae iam 
md duasntos e veite e sete rea,s e oItenta e um centavos) Data de Aasinatura; 
04(04/2022. Prazo V~300 (trezentos) dias Signarlilos' lote Manars Coelho olhava' 
Secretlrio de lnlraa'strutuea e Osinulton - Arasuw Go.,,., - Propnsna,.o da empresa 

osnvatoi, de £z.au,o Comes, C1491 15$97 "~1 34 

RESUlTADO DE )ULGAMCNTD 
TOMADA Di "ECOS ai' 5006/2022 

De HabaRaça, - 
O Muniopio de Novo Oienee. tona publico o inStado do palgamerto do. 

documentos de haoilitaçao apresentado, ao oroce,so Tomada de Preços NO OS 006/2022. 
capo objeto salsa sobre pav.rrentaçio de si). na zona urtarsa do l.auliic'pio de Novo 
Onente-CE. conlc.rme PT 1041272-93 Habilitadas 01 Dótrnen CorIsiruçõen • Serviços 
LIDA ME, 02 - Abras Congr,aç2ie, Serviço. (senso, • Locações (IRILI 03 - A~. Sermços 
e Conitrucoes troA MC. Dl A Construcoc. e  Seis-co, EMItI ME: OS F a de Mato, Neto. 
% li! Coasirucoe. e Serecos (MCLI 07- WU Conntn,coes e Seriaço. (IRLLJ.(Pio (6. 
ApIa Corrierco. Serviço,, Prortos • Con,tnacøes tiRilil-Mi; 09 CceSstrutora Moaes 
LIDA CM. 	1^ - Construçoes e Serv.ço. tilEtI, la Copa (nge.i)ana 1.10*; IS Cenp.l 
• Centro Norte Ptosetos e Empreenómentos troa, 16 G 7 Construções e Serv.çot Orna, 
CPP: e ti - Trevo tnflahana e Serviços [RELU Empresas Mab,l,tada, lo - Medp,.os 

Co'sttnacr.n e Seracos LIDA. por silo atender ao 'tem 4242 do edital. 11 Construtora 
Vipon 51*1 Ii. por «ao atender ao 'ti.'. 4 7,1 do edital, conforme edital. 32 ' 5 Américo 
de Soara 11*01.1. por nlo atender ao tem 4242 do edital e IS. (neegv Serviços (1*111 
OPP. por rgo acender ao «o,,  4242 do ed,tal, F.ca aberto o prazo reciarsal no, termos do 
kt 109. mc 1, 'r da L. ri 4666/93 0 ,rsaeo teor dessa decisão em ara. essarã 
d.spon,sel no setor de licitações nos d'a1 ates. loas esta p.nbl.caç3o. no Sorarso de 
acendinento ao oúdlico das 0700 as 13001, e ainda rios sfla.ntes latios eletrônico. 
https/i'*ws novooriente cegue bn/t,ctacao 0a9 hctp./,flcutacoestoe cr Coe bel 

Novo Ouias, CC. 13 de abril de 2022 
PAULO 511010 AflORAM SONriM 

Presidente da ('L 

PREFEITURA MUNICIPAl. DE PALIIANO 

AVISO 0€ LICITAÇÃO 
PRIGAO LLIIRONICO Nt a De 20z2 01.K 

•

A Prefeitura Municipal de Palha,0, torna pubtCO Que fana tic.taÇao na 
modaI~ Preào Clefrbr.aco nI 0404202201 PC, t.po menor preço. capo oÕ,eto a a 
AQ,aiSiçlO de eq,apainentos para atender a, demandas da Secretana de Saude de Patano, 
C. Recebotanto das propostas ai'..., do 'ti sev.w bttnnetiacmacoes com be a UR,' das 
2700 W. deiS de abel de 2022 com data de abertuaa das Propostan no dia 02 de maio 
de 2022, 3n 09U.'s.i e 'miro w ditputa de preços no die 02 de maio de 20?7. a,  lO 00 
Inova, 	Edital d,sporwrl no, Sites 	www bbnw,etl.c,tacøes.Con, 5i' os W. 
Mtps //tcitacce, tt.e cegos be/ Interessados pcderlc obter iriformaçiten delah.das na 
Covnitsao de ticataçlo, em d'as de e.pediente normal 

Palhano-Ci 13 de abril de 2022, 
WASHINGtON ALIJISIO CII 0l'VIIM 

Pregoeiro 

AVISO DI t)CIT*çAO P0 1S.0L2022.OI-SRfl 

O Munc.O,o dc Passeno, at'arn da PerPetua Murocipal p0. intermédio do 

Pregoeiro torna pa,abKo Que a licitação ti' 1$09 2021 01-SSPE. coes ob,eso a Prestação 

de sarsiço. de locaçlo de '-'pressoras. serviço, de nwlutoflçIo pec'rentn'a e ccrretrea 

de ,.stemas e impressora. com  reposaçàeo de peça, recargas detone, e cartucho, para 

suprir as necessidades das d,setsas Secretaria, do Mun.cipio de Pathano Co. tendo 440 

Edital retificado. conforme informações 0 me.mo. dev,damente Giseon,bliaado rio lirA 

hc,tacoes Ice cl (os be Sendo assim, remarcando novas datas Da de Abertura das 

Propostas' 29/04/2022 as 1400 horas, Inicio da Sessão e Dispata de Preços 

29/04/2072, as 14 50 noras Mante'n'-se as de.isa,s ,stoemaçoes 

PaIsano ci. II de abril de 2077 

WASIWeGTON ALlJtStO 0* OLMISA 

Pregoeiro 

o 	N'e/e.. a,t.s s'r,.a.eii. ia. 11i51 	remei i'u,JOaOali(0LM  

ISSN 1977 7069 	 P4' 73. swtda.tt,ra, IS de abril de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

RESULtADO 01 IULGAM€NTO 
ptioAo ILC,RÕPØCD P0 202103 29.3 

O Pregoeiro Ofic.al da Prefeitura Municipal de Purtee,l/Ct, torna putóco o 
uainento do Pregão tletrônco ti' 202203293. na negunte fortna: a empresa Suoerf o 
Comercio de Prodatõs Mapcõse lfotpitalares Lm lacrou-se vencedora listA aos lota, 
01. 02, 03. 04.0?. aos* Paergew Sobresva sagrou se vencedora listo aos lotes 04.05.. 08 
por te, are,entado preço, competis.'. cri o orçamento Suco da Preledsa'a As mTSs. 
tora,', declaradas habilitada, por cuis'pnenento astela) ai nlgercoas do Casal lnlorm.IçÕn 
pelo telefone (88) 3557-1254 (1-211) 

Panee'a,/C( 12 de abri de 2022 
MMRTO PINIICIRO TOMES NETO 

AVISO DC R(TWICAÇ&0 

A Ordenadora de Despesas lo Fundo Mronlopai d' Saude de Portritas (cava, 
no uso rir sua, atrauições lega, toma público para corhn.mento rios Irrteessados Que 
Ira Rrt,ficado o A-riso de Sotnolotacjo e a41uadicaçao da C'sainsada Pubaca na 201203072. 
publicado rio 000 na ed.çao de 07/04/2022. Pae 258. Seção 3. na seicuinte forma: Onde 
te lê  Sono termo.. Salustro Pereira. ciedenc,ado pinto aol,i temIns) 20 1p00. de truta 
caua/fruta concentrada congelada Pci 4" Zllpoêpa lo fruta abacarslruta concentrada 

congelada Pct 4400 e 22 (polpa de truta - rnai.c,l.sllruta concentrada c&ge'.ada Pci 
lCøgl. totzaedo ralor de *5 24 400,30 ('Pu.te e quatro nrile,risceertos 'cai-sI: te..-,. 
lote Latinos Sahastro Presta, rredenciado pinto aol,l .terri(nsl 20 looa de fruta - 
capa/fruta concentrada congelada Pci ccOg), lllpcapa de frota - abecar./tru,e coricenitada 
congelada Ptt aOOg) e ?fpoipa de fruta - maracu$2/Irata rcincntnda congelada ei, aOoeJ. 
total,zae,do valor de *5 1994900 ldezrve ireI, novecentos e quarenta 0 nove real 5) 
Onde se lê 'Jo,e Ivenon Va,concelos dos Santos. uedenc,ado pinto aol,) cem(es) 
Oalaaface crespo pci coes 03 pi), 051 banana prata). D64batata doce). 07 (cheiro verde). 
(Vlzo.aba) 09(goma fresca)1 tølnr.nuam  fre.co-abObora). 1 lflaran1a W. .'sadura) 
1l(.mio fresco), 13(maca.e,rat, 14)mamlo fresco maduro). lS4mariga). Il4naracu,af. 
17(piassentbo fresco), 15(chucMu) e 19(tornat, fresco) totalizando valor de IS 
23 111.X(vetle e oro mil, cento e one reatsC. Leia-se lote (neto, Vescoescefou das 
Santos cred.noado panto ao(s) ilesislns) 09 Igoissa fresca), tOdjerimsum fresco abobora), 
11(41.t,a perã eraldural, llIle,sao fresco), lj4rnacaaeirel. L4lnsanvào fresco maduro), 
lsfrrsancal, 

 
16(meacuaal lllpei.ntao fre-scot, lllclsuchul e lStto,nate fresco), totalizando 

valor de R$ 1$ SOS,CC(decoto na!, Oitocentos e o-co raaist. Mania 14u,1.a Matias 
Vesconcelos, cíederclada junto aol,) ite.rilns) 04 alface crespo pci com 01 pé). OSIbanarsa 
V.). 06(batata doce). 07 (cheiro srde) e 08lgo.aba), totalizando valo, de IS 9303(0 
Inove -it t,erentus e CrI, reais); Onde se lè '(cru lód'igves da Sint credenziado aunto 
ao(s) ireein(nsI OlharIa bostma fresca inteira de Ii sem osso). 011carre banna f e a moida 
de 1' 'es, o.so) e 011lraareo de par5a abatido as natura), totalizando valor de *5 
30 650 00(trinca mil, terlcentot e cinquenta reaisr. tia se Cicio ROdrgcs da Sana, 
credenciado panto ao(s) itens(ns) 01(carne bovina fresca .ritr..a de te sem osso) e 02(caene 
bovina fresca muda de Ii  tem ossol.  totalizando valor de AS IS os000 IW.njop mil 
cnq,aenta reais e cinquenta eentas.osl. Assomo Pereaa Pemino. credencuado unto ao(s) 
ilrintnn) 05 (Irergo de v'ai'sa abatido in natura), totalizando valo, de ES IS 600.00 (qual/e 
mil e sa,sca..to, reais), 

Porteiras/tI 13 de abel de 2021 
MARIA LEOA CLCl/€NTtNO 0€ AIM€IOA 

Ordenadaa de Despesas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ 

UTRATDS Di CONTRATOS 

P,.gào (letrõnico 0 OOCOI/2022'1r1 
Contestantes Secretaria de Desanvorc'e.eno SomaI Secretaria de Saalr. nI 00000/2027' 
01505 - Valor global ES 12234.40: ri 00003/20224251,45 Valor global IS 13.990(0' 
Contratada Nascei tqeapamencos de Telefonia LTØ^ acravet de seu ,epreseatarst. legal. 
o W. Lasleno de Deus Manans Objeto: Contratação de se~ de telefona móvel pessoal 
totalliando 6* lislsas telelôsicas cor',  acesso a Inte.ywt móvel. senaiço de banda lant. 
36/40 com acena a fraesqua.a mimes, di 6G8 ml,. siecedado a Laos cntp de voz, por meio 
de operadora de nem-iço asovel pessoal 24,48. autorizada pela a/dATEI, desusado ar 
lsincioo's)onato asI dn'enios setores das diversas uacrflaias 00 rnulsclpio preto de 
vigência 12 neses. contados a pa'tw da assinatura Assinam pelas tontratenees 
Secretario, Iadri, Iravra Coas., do Nasca€nto 0€ despia cady Osana Airada Moca Data 
das 45.-matutas dos contrato, 

 
w, lo da malço de 7022 

AViSO 0€ CHAMAMiNTO PUSLICO Se I0.002/Z022.CHP 

A Sei-n'tina de Saúde sorris putlico que  part.' do da 19/04/1021. das (61. Is 
lis. na Sede da Secretaria localizada 'ia Rua 0, R. M.I. 754 bairro Centro. Quunada/U. 
e'lanl relatando Cfsaoriamenlo Publico nt 1000212022'C$P. para o  credenc.an'ento de 
pessoa ariduca. Dera realizado de eia.,'., d ultrasoonogratia. a fim de atende, as 
necessidade) .nnergenle, dos rede, de atenção sicurdarie e pr.mana o tocaI e seus 
Jasetol poderao ser adquiridos ponto a Secretaria no rnderrço )â citado, a partir da 
pubicaclo deste asso, no horÁrio de OS, as 325. ou no portal da transparerela 
a'v.v. Ccc ce 40v be 

LAD'f DIANA ARRODA MOTA 

EXTRATO DI a~ 0€ PReÇOS 

Pregão (tetrõe,co n5  10007/2022'P€IP ATA ai' 20.007/2022'A SILO 
Contratante e sigr.Mano Secretaria de Saúde, Lada Daria Arrúda M0C& Secretaria Valo. 
global *5 1 234502,W - Contratada umed Comércio e *epre,enhlflo (TD& atrases de 
sua representam, Iria), a $ri Retecca Situa Goulart, ATA NO 100(171W22 8 SEP Valor 
aloban *5 171 371,51 ' Contratada X Medical e deis troA, atrases de lua reure.enlantt 
legal, a Sra lsaõelle Carakarste Gon(als'es AIA NO 10007/2022< 548 - Valor global ES 
6336600' CoNtatada URSA ConserteI tWA, atrases de sua .epresencaiste legal, a Sra 
Maec.a Valer,. Oliveira Santos Nak,asistii Objeto Registro de preço para furtei e  eventual 
aqu.uçao de materiais odoscolõgicos Piaao de vigência 52 ldorel meses contados a partir 
de suas assinafu.as Pata da, as,inat,ares das Ala, de Eegisi'o de Preço 03. 03 e 06 de 
abra de 7072 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR sÃ 

AVISO 04 UCtTA(A0 
P*EGAO PRESENCIAL Nt 300341/2022 

A Crrnissão de Pesgis da Prefesiura Mur.cipal de Senador 54  localizada ri. 
Avar.rda 23 de Agosto, o/is. Baero Centro, torna publico Q. as 09  hora, do dia 19 de 
abril de 2072. na sede da Comissão de Pregão dali peosnegwa,nerito ao Pregão Presencial 
P4'. 	3 01/2022. que tem como objeto aquinclo de géneros aliinenticaot para o ano 
lento de 7020) destinados ao at,rides(nto dos programes de d.ttrcuição de merenda 
rscui.r - "de publica .isur.ripal de rnvsiirss do m,e'naipo - Seriada, ta/CI. de 
me)ponsablidade das dnsvrsas seciesaria, lnlornraçôes na sede da Cansnsao de 
citaç3o/Pre9lo. na A..nda 73 de Agosto, 5/1. Saero Certtro, Senador Sa/fl - 

Senador SACI. 54 de abri de 2022 
€NVA#IDO DOs-tIRA DE MORAIS eRMO 

Pregoeiro 

Ou-,easui .vas- .eaee,at, tine,., se - a 'O'1 a. Miwn)Ii. 
rei., a n*aavi'.rae(.es i',áiaai amara rei,. 

-ss 
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Certidão Negativa de Antecedentes Criminais das Justiças Estadual. 

Eleitoral e Federal, expedidas pelo órgão distribuidor: 

Declaração de Bens e Valores que constituam o património do 

candidato e. se casado, a do cônjuge, podendo ser substituída pela 

Declaração de Imposto de Renda, modelo conformo (ANEXO II); 
Declaração de que o candidato não exerce outro cargo, função ou 

emprego público na Administração Pública Federal. Estadual e 
Municipal, que gere impedimento legal. e sobre o recebimento de 

proventos decorrentes de aposentadoria e pensão. Modelo conforme 

(ANEXO III). 

Todos os documentos deverão ser entregues em cópias 

autenticadas ou apresentados juntos dos originais. 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

Eu, 	 abaixo assinado(a), brasileiro(a), estado 
civil 	 portador(a) do RG n 

	  e inscrito(a) no CPF sob r? 

	

 	DECLARO para o fim específico de 

recadastramento no serviço publico da Prefeitura de Quixadá - 

Estado do Ceará, que os bens patrimoniais gras udos em meu 

nome e de meus dependentes são os seguintes: 

1) Imóveis Urbanos (ldentlflcação/v alor atual) 

móveis Rurais (ldentlflcação/ valor atual) 

3) Veiculo e Maquinas (identificação/valor atual) 

4) Outros (Ex: Poupança, Proprietário de Empresa ou Sócio Adm. 
(identificação/Razão Social e CNPJ/valor atual) 

Declaro ainda ter ciência de que a não 'eracidade das 
informações prestadas poderá acarretar responsabilidade civil. 

penal e adrninistratlsa, gerando as consequências presista na 

legislação vigente. 

Quixadá-CE, 

  

de 	 de 2022. 

     

      

Declarante 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS 

	 abaixo assinado, portador(a) do 
e inscrito(a) no CPF sob o 

	 em cumprimento ao que 

determina os artigos 16. parágrafo 5 da Lei Complementar n' 04. 
de IS de outubro de 1990 e 37, incisos XVI e XVII da Constituição 

da Republica/88, DECLARO para todos os efeitos legais e sob 
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos 

da legislação sigente, que NÃO ocupo ou recebo proscritos de 

aposentadoria de cargo. emprego ou Função pública na 

Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem 

como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

Quixadá-CE, 	 d. 	 de 2022. 

SECRETARIA DE SAÚDE 

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Município de 

Quixadá através do Fundo Municipal de Saúde - FMS. toma público 
que a partir do dia 19 de abril de 2022. das 08:00 às 12:00 horas, na 

Sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Dr. Rui Maia, 784. 
bairro Centro. Quixadá/CE, estará reali,ando Chamamento Público rio 
10.002.2022-ClIP, para o credenciamenlo de pessoa juridica, para 

realização de exames de ultrassonograrua, a fim de atender as 

necessidades emergentes das redes de atenção secundária e 

primária, de responsabilidade da secretaria de saúde do 

município de Quixadá-CE. o edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos junto à Secretaria de Saúde no endereço já citado. upar'tir 

da publicação deste aviso, no horário de 08:00 às 12:00hs, ou 
portal da transparência: www .tce.ce.gov.br. 

LIDYDJANA ARRUDA MOTA, 
Secretária Municipal de Saúde. 

Publi't(dø por: ' 
Francisco Thiago Pessoa de Qbeàoz..,.2-

Código ldentificador:ABAD8F6E 

SECRETARIA DE SAÚDE 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Município de 
Quixadá, através da Secretaria Municipal de Saúde toma público o 
extrato do 1° Termo Aditivo ao contrato o' I0.006/2021-02SMS, 

resultante 	do 	Pregão 	Eletrônico 	iC 	10.006/2021 -PE. 

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde. 

CONTRATADA: Proiniagem Serviço dc Saúde LTDA ME. através 

de seu representante legal, o Sr. Aristides Memóna Taumaturgo Neto. 
OBJETO: contratação de serviço de realização de exames de 

ultrassonografia a fim de atender à necessidade emergente das 

rede, de atenção secundária e primaria, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Quixadá/Ce. O 

presente termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantitativo 
dos itens 1.2.3.4,5.6.7.8.9 e lO contratados dentro do percentual 

de 25% do valor inicial atualizado do contrato. Signatária:Lady 
Diana Amida Mota. Data da assinatura: 04 de abril de 2022. 

Publicado por: 
Francisco Fhiago 	de Queiroz 

Código ldentificador:617048C58 

SECRETARIA 1» SAi 1»: 

AVISO DE EDITAl. DE CRI'DI:NCIASIENTo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ - O Município de 
Quixadá através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, torna público 
que a partir do dia 20 de abril de 2022. das 08:00 às 12:00 horas, na 
Sede da Secretaria de Saúde. localizada ria Rua Dr. Rui Maia. 784. 

bairro Centro, Quixadi/CE. estará realizando Chamamento Público n' 
13.0012022-CHP. para o credenciamento de empresa 

especializada em cirurgia oftalmológica, incluindo consultas pré e 
pós operatório e exames diagnósticos, para os usuários atendidos 

nas unidades de saúde do município de Quixadá-CE. o edital e 

seus anexos poderão ser adquiridos junto à Secretaria de Saúde no 
endereço já citado, a partir da publicação deste asiso. no horário de 
08:00 ás 12:00hs. ou no poria] da transparência: www.tce.cc.gov.br. 

LADYDIANA ARRUDA MOTA, 
Secretária Municipal de Saúde. 

Publicado por: 

Francisco Tbiago Pessoa de Queiroz 
Código ldentifleador:5DA46I E3 

Declarante 
Publicado por: 

Nayanc Grace Fernandes 
Código ldentifleador:AE5OBAEC 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Município de 
Qu~ através da Secretaria Municipal de Saúde toma público o 

extrato do r Termo Aditivo ao contrato n 2017.06.09.02SMS. 
resultante da Dispense de Licitação n' DP2017/0I7SMS. 

www.diariomunicipal.com.br/aprcce 	 67 
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Prefeitura Municipal de Quixadá - A Secretária de Saúde tonta público que a pariu do dia 19042022. das Osh às 12h. na  Sede da Secretaria, localizada 
na Rua Dr Rui Maia. 7114, bairro Centro. Quixadá.- CE, estará realizando Chamamento Público n°  10.002- 2022-CHP, pano credenciamento de pessoa 
juridica. para realização de exames de ultrassonognf'ia. a rim de atender as necessidades emergentes das redes de atenção secundãna e Primária. o edital 
e seus anexos poderão ser adquiridos junto á Secretaria no endereço já citado, a parlir da publicado deste aviso, no horáno der OSh as 12h. ou no portal da 
transparência: wsss Ice cc gol br Lady Diana Amada Mota 

Prefeitura Municipal de Quixada . À Seereti a Municipal de Saúde, toma publico que a partir do dia 20:042022, das OSh as 12h. na  Sede da Secretaria. 
localizada na Rua Dr Rui Maia. 7114, bairro Centro. QutadáCli. estará realizando Chamamento Público n' 13.001 2022.00, para o credenciamento de 
empresa especializada em cirurgia oftalmolõgica, incluindo consultas prc e pos-operatório e exames diagnõsticos. pan os usuános atendidos nas unidades 
& saúde do municipio, o edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Secretaria no endereço jã citado, a partir da publicado deste aviso. no hofloo - 
das 08h às 12h. ou no portal da transparência: sswss.tce.cc.gov.br. Lady Diana Amida Mota 	 - 

Fitado do Ceará - Municipio de Igualu - Sen Iço Autônomo de Água e Esgoto - Mito de Licitação' Pregão Eletrônico N° PE-2022.04.1 I-01-SAAE. 
Objeto-  Contratação de empresa especializada na locação de softwares de gestão comercial, com implantação. treinamento. suporte e suporte tàcnico. para 
atenderas necessidades do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto. SAAE, Tipo. Menor preço global A( om:ssào  comunica ao' interessados que a abertura 
e analise das propostasde preços e documentos dc habilitaçiodar'sc.à rira doi: 04.05-2022 as 09.00ttrs. Ocditale seus anesos estarão disponis-cis atrases dos 
sitc,. swss .bllcompras.coni e licitacoestcc cc gol br Informações: (88)3566.7700. Iguatu-CE. 18/04/2022. Pregoeiro Oficial, 

o. o• o. 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão & Licitação toma público que a sessão pública para abertura das Propostas, da 
licitação na modalidade Tomada de Preços N°05005 2022, cujo objeto ia pasimentação cm pedra poliédrica ria zona rural do Municipio de Noso Oriente' 
CL. confonise P1 079793.00 E CONVENIO N° 918446. que aconteceria em I&03:2022  as 09:00 horas, foi adiada em 'irtude de um prsicexso licitatõrio 
que aconteceu no mesmo d'a, sendo remarcada para o dia 19 042022 ás 11:00 horas, na sala da CPL, Novo OrienlelCE. 1310412021. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim - Presidente da ('P1.. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da MangabeIra - Aviso de Julgamento. A Pregoeira Oficial torna público que fora concluído o 
julgamento final do Pregão Eletrônico n°20220331 1. scndu o seguinte l:mpicsas Vencedoras PN Ferrou Sancho ME, senccdora junto ao lote  e José 
Iresan Araújo . ME, vencedora junto ao lote 2. por terem apre-sentado os melhores preços na etapa de lances, sendo as mesmas declaradas habilitadas por 
cumprimento integral ás exigências do Edital Convocatório Maiores informações na sede da ('P1, ou ainda através da platafonna eleirõnica "blleompras 
com" Lavras da Mangabelr&CE. IS de abril de 2022. Mana Josiana Bento de Olheira. Pregoeira Oficial. 

Estado do Ceará' Prefeitura Municipal de Morrinhos. O Pregoeiro do Siunicipio de Mornnhos comunica aos interessados que no próximo dia 03 de 
Maio de 2022, ás lShOOmin, estará abnndo licitação na modalidade Pregão Presencial %0 1904.042022. cujo objeto é o Registro de Preços para taruns 
eventuais aquisição de medicamentos famiacolõgicos junto a Secretaria de Saúde do Município de Mornnhos 'CL O edital completo estará a disposição 
após esta publicação no horário de 07h0min as 1 lh30min no endereço da Comissão de Licitação. à Rua Jose Ibiapina Rocha. 5 N. Centro Morrinhas - 
CE. IS de Abril de 2022. Jorge Luiz da Roeba' Pregoeiro. 

Estado do Ceará' Prefeitura Municipal de Morrinhas, O Pregoeiro do Municipio de Momnhos comunica aos interessados que rio próximo dia 04 de 
Maio de 2022, SsO9hOOmin. estam abrindo licitado na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços N°1904.05:2022, cujo objeto õo Registro de 
Preços para fatura e es -entoa! aquisição de material de informática e suprimenios para uso nas disersas Secretarias do Munieipio de Moninhos 'CL. O edital 
completo estará à disposição após esta publicação no horànode 07h30mtn as 1 lh3omin no endereço da ('omissão de Licttação.à Rua José Ibiapina Rocha, 
SIN. Centro, bem como sue. municipios.tee.ce.gov.br:licitacoes - Morrinhos - CL l8de Janelrode 2022. Jorge Luiz da Rocha' Pregoeiro. 

Estado do Ceará' Municipio de lguatu - Sen-iço Autônomo de Agua e Esgoto' Aviso de Licitação- Pregão Eletrônico N° 2022,04,12,0I. Objeto. 
Contratado de prestação de sers tços de locação de seiculos automotores dtscrso's, para atender as necessidades do SAAE de Iguatu.CE Tipo Menor preço 
mensal unitario Abertura e analise das propostas de preços e documento, de habilitação da,-se-ã no dia: 03-05-2022 ás 09:31)ltrs. O edital e seus anexos 
estarão disponiseis atrases dos sites wwss.bllcompr'as com e licita -oes tce.ce gov.br. Informações: (8K) 3566-7700. lguratu'CE, 18/04/2022. Pregoeiro 
Oficial. 

Estado do Ceará' Prefeitura Municipal de %lauritl - Aliso de  licitação' Tomada de Preços N°2022.0&lt0l/TP Objeto : Constnsçãode Pasimentação 
em Paralelepipedo com rejuniamento em disersas Ruas do Municipio de Mauriti Cli. Data. horário e local para recebimento dos enselopes de Habilitação 
Propostade Preços: 05:05/2022. às 10:00h, sala da ('omissãodc Licitação 'A'. Senhor Martins. sn'. Sela Vista. Mauriti:CE. Os interessados poderão obter 
cópia do Edital nos sues http:i:licitacoes.tce ce.gov.br  e wss'w.maurtti.ee.gov.br ou na sala de reuniões da ('omissão de Licitação, no endereço mencionado. 
nos dias úteis, das 08:001i ás 12:001,. Maurltt/CE, IS de abril de 2022. Cietra Arrelda leite' Presidente da Comissão. 

Estado do Ceará' Prefeitura Municipal de Itapaji. À Prefeitura Municipal de liapaje por meio da CPL, torna público, a abertura das propostas de preços. 
referente a Tomada de Preço N° 14.02.2022,01-1'?. cujo objeto é a cotuialação de empresa para execução de pasimentação em pedra tosca em rua e trecho de 
estrada cm Distrito de,  Santa ('ru/ no Município de Itapaji Cl:.- MAPP 1694. ftcadeterminado odia 2odeabril de 2022.as09.00 horas, na saladaComissão 
de Licitação, para que selam abertos os envelopes de propostas de preços. ficando, desde logo, notificados todos os interessados Itapaji/CE. IS de abril de 
2022, 1' 	do Fernandes da Rocha Pinheiro - Presidente, 

Estado do ('eará . Prefeitura Municipal de Abalara 'Aviso de Prosseguimento - ('oneorrineta Pública n' 2022.02,22.1.0 Presidente da CPL da 
Prefeitura Municipal de ,Abaiara. ('E. tonta publico, que ostara dando prosseguimento a Concorrência Publica n' :022.02 22 1. neste dia 20 de AbnI de 2022. 
ás 08 30 (oito c tnnta) horas, onde será abalo os envelopes contendo as propostas comerciais dos licitantes habiltiados. Maiores informações na sede da 
CPL, sito na Rua Expedttoølivcin das Neves. n°70' ('entro. Abatam CE. no horano deOlC 00 às 12:00horas, Informações pelo telefone (99198136.6099 
AbaiaraiCE. IS de Abril de 2022. Carlos Mateus B 	 Flor.,- Presidente da Cri.. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAl. DE SOBRAL —M DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PCBLICA N' 
CP2200I - SEPLAC-Comissão Pennanenicde Licitação Data de Abertura: 06062022Ss09h(1orãnodeBrasilial. OBJETO: l.icttaçãodo tipo niator 
oferta para outorga de concessão admintstraltva de uso de 1 dezessete) quiosques situados no Parque da ('idade, muntcipo de Sobral, que dar'se-a& forma 
oricrosa para exploração comercial, %'aior do Edital: Gratuito INFORMAÇÕES: Site:  bjln:'.lkiusoçs.sobral,cc.zo..bc  e à Rua \'inaio de Medetros. 
N' 1.250,4' andar. Fone: (88) 3677-1146 Sobral-CE. 18 de Abril de 2022,ACOMISSA0 - )sarmrlina Slarjorie Nogueira Barroso - Presidente. 


