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EDITAL N°  05.001/2022 

CHAMAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA 

RELIZACÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTES ADULTOS, INCLUINDO OS DEVIDOS EXAMES 

LABORATÓRIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZACÃO DOS PROCEDIMENTOS E PARA 

ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM TRATAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.  

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

n2  141, Lei Federal n2  8.080/90, Decreto n9  7.508/2011, NOB-SUS 01/96, NOAS-2002, Pacto pela Saúde 

(Portaria GM/MS n2  399/2006), sem prejuízo das demais normas pertinentes. 

Dia para início de recebimento dos documentos: a partir de 19/10/2022 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, n2  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 

m 

	

	
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 19/10/2022 entre as 08h00 e as 12h00h os pedidos para o credenciamento das empresas prestadoras 

de serviços de relização de hemodiálise em pacientes adultos, incluindo os devidos exames laboratóriais, 

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 EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTES 

ADULTOS, INCLUINDO OS DEVIDOS EXAMES LABORATÓRIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS 
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PROCEDIMENTOS E PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM TRATAMENTO, 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 SIA-SUS/MS/SIGTAP devidamente atualizadas, de acordo com o Anexo II. 

4- DO PERÍODO E HORÁRIO PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1 - O credenciamento ocorrerá a partir de 19/10/2022 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 todos os Empresas Especializadas em Hemodiálise, incluindo os exames 

laboratoriais necessários para a realização e acompanhamento do tratamento médico, com sede ou nas 

proximidades do Município de Quixadá/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. 
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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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXADÁ 

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 05.001/2022 

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- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

7.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todos os aditivos, ou se for 

o caso do ritmo aditivo consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores. 

7.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
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c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 

exercício. 

7.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

7.4 - Cópia de documento oficial de identificação do titular, sócio administrador ou representante legal 

da proponente. 

8 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

8.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

8.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao 

domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

8.3 - Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da União, inclusive contribuições 

sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 0211012014; 

8.4 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente; 

8.5 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da proponente; 

8.6 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

8.7 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452, de lo de maio de 1943. 

9- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 

9.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios: 

9.1.1 - O balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ter sido registrados na junta comercial 

ou no cartório de títulos e documentos, conforme o caso, estando devidamente assinado por contador 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC e pelo titular ou representante legal da empresa. 

Em se tratando de Sociedades Anônimas o balanço patrimonial deverá ter sido publicado no Diário Oficial. 

9.2 	- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 

9.2.1 - E permitida a participação de empresa em condição de recuperação judicial desde que desde que 
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amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está 

apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal no 

8.666/1993, nos termos do acórdão n°1201/2020 do TCU. 

10- 	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - deve ser comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

10.1 	- Licença ou Alvará Sanitário, expedido pelo órgão sanitário Municipal ou Estadual da sede do 

interessado, ou ainda pelo serviço de inspeção Federal. 

10.2 	- Prova de Inscrição ou Registro do interessado (pessoa jurídica) e de seu(s) responsável(éis) 

técnico(s), no Conselho Regional de Medicina, secção da sede da empresa. 

10.3 	- Atestado ou certidão de desempenho anterior fornecido por pessoas jurídicas de direito privado, 

comprovando que o interessado (pessoa jurídica) esteja executando ou tenha contento, serviços 

compatíveis ou similares com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) interessado(s). 

10.4 	- Declaração de disponibilidade de equipamentos, insumos e recursos humanos para serviços a 

serem contratados, conforme o modelo do Anexo 1, "8" do Termo de Referência. 

10.5 	- Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27 /10/1999, DOU de 

28/10/1999, e ao inciso XXXII, do artigo 7", da Constituição Federal, não anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do Anexo II, "C" do Termo de 

Referência 

10.6 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo 

do Anexo II, "C" do Termo de Referência. 

10.7 - Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos, conforme o 

Anexo II "C" do Termo de Referência. 

10.8 - Declaração expressa de cumprimento do Inciso III, do Art. 90  da Lei Federal n° 8.666/93 conforme o 

Anexo II "D" do Termo de Referência. 

10.9 - As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar 

N°. 123/06 e Lei 147/2014, para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos referidos diplomas 

legais, é necessário apresentar Declaração de Enquadra mento/Reenquadramento de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte expedida ou arquivada pela Junta Comercial da Sede da Proponente, ou 

Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP) emitida pela proponente, nos 

termos do Art. 3" da Lei Complementar 123/06. 

10.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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10.11 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente foi declarado 

credenciado, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

10.12 - A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n0 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as proponentes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar o processo administrativo de credenciamento. 

11- DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

11.1 - 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. 

39 Momento: 

a) Após ter declarado as empresas(s) credenciada(s) a Comissão designará servidor da Secretaria 

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

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

12.1 - 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. 

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

de três dias úteis depois de protocoladas. 

12.1.2 - 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. 

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

de cinco dias úteis. 

13- DO TERMO DE ADESÃO 

13.1 - 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; 

13.2 - 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; 

13.3 - 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 SIA-SUS/MS e SIGTAP e complementação municipal conforme Anexo II. 

14- DA AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

14.1 —A empresa prestadora de serviços deverá encaminhar relatório mensal contendo a relação nominal 

dos pacientes em tratamento bem como os exames realizados; 
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14.2 - Os pagamentos serão efetuados após o fechamento da produção, em conformidade com a 

produção mensal aprovada, com parecer emitido pelo o NUCARA - Núcleo de Controle, Avaliação, 

Regulação e Auditoria, da Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá. 

14.3 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco)) dias úteis, após a transferência do recurso do Fundo 

Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. 

14.4 - Não haverá compensações financeiras antecipadas. 

15- DA FONTE DOS RECURSOS FINANCEIROS 

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

conta de recursos próprios alocados na seguinte Dotações Orçamentárias: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESAS FONTE DE RECURSO 

10.302.1003.2.054 3.3.90.39.00 1600000000 / 1500100200 

16 - DAS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

16.1 - A quantidade de procedimentos e exames a serem realizados será definida de acordo com a 

necessidade de cada paciente. 

16.2 - O contratado deverá apresentar relatório mensal de acordo com o item 14.1 junto ao NUCARA - 

Núcleo de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria, da Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá. 

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

e entregue mediante protocolo. 

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

execução dos serviços. 

17 - DOS PRAZOS 

17.1 - 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. 

17.2 - 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. 

17.2.1 - 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. 

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

CNPJ n2  10.652.262/0001-94 



w-w 	PtFTO0.A 

QUIXADA 
Sec, rei o, «o ir Sogjttr, 

17.3 - O Credenciamento, caso o contrato venha a ser prorrogado, ficará sujeito à comprovação das 

mesmas condições de habilitação do início do contrato. 

18 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

18.1 - DA CREDENCIANTE: 

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

unidade credenciada; 

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

18.1.3 - Conferir e aprovar os serviços realizados; 

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

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

19.2 - DA CREDENCIADA: 

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

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

respectivos documentos exigidos neste Edital. 

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

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

50  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. 

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

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

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

credenciamento; 

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

descredenciamento; 

19.2.8 - Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite máximo de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado; 
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19.2.9 - Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados na prestação dos 

serviços, seja na esfera administrativa, cível ou criminal; 

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

20 - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

20.1 - 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. 

20.2 - 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, l a IV. 

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

credenciada da prestação de serviço. 

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

sempre em processo administrativo específico. 

21 - DOS CASOS DE DESCRENDENCIAMENTO 

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

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

21.1.2 - A empresa descumprir qualquer das obrigações estabelecidas no item 18 deste edital, segundo o 

caso; 

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

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

devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção; 

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

21.1.6 - Em razão de caso fortuito ou força maior; 

21.1.7 - Em caso de decretação de falência ou concordata da empresa credenciada; sua dissolução ou 

falecimento de todos os sócios; 
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21.1.8 - E naquilo que couber nas outras hipóteses do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 

22.2 - Pela instituição credenciada: 

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

mínima de 30 (trinta) dias. 

23 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

23.1 - 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, n2  784, 

Centro - O.uixadá/CE, CEP: 63.900-195, e ainda será divulgado em jornal diário de circulação no Estado e 

no site www.quixada.ce.gov.br  

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

primeiro. 

23.3 - 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. 

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

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

23.5 - São Anexos do presente edital: 

Anexo 1: Publicação do Edital de Credenciamento; 

Anexo II: Tabela de valores da tabela SIA-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 n9  8.666/93; 

Anexo VII: Termo de Adesão. 

24- DOMICÍLIO E FORO 
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24.1 - O domicilio será para todos os efeitos legais o Município de O.uixadá/CE, onde serão julgadas as 

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

ou pareça. 

Quixadá/(CE), 05 de outubro de 2022. 

2DY 	AARRUDA MOTA 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO 1 

TABELA DE VALORES SIA-SUS/MS/SIGTAP 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.0. DO OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM 

PACIENTES ADULTOS, INCLUINDO OS DEVIDOS EXAMES LABORATÓRIAIS NECESSÁRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM TRATAMENTO, DE 

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

2.0. DOS SERVIÇOS: LOTE ÚNICO, conforme abaixo especificados: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT 
VALOR 

UNIT. R$ 
TOTAL R$ 

1 03.05.01.009-3 
HEMODIALISE MÁXIMO 01(UMA) SESSÃO POR SEMANA - 
EXCEPCIONALIDADE 

216 R$ 218,47 RS 47.189,52 

2 03.05.01.010-7 HEMODIALISE MÁXIMO 03(TRÊS) SESSÕES POR SEMANA 22.692 R$ 218,47 R$ 4.957.521,24 

3 03.05.01.012-3 

HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SOROLOGIA POSITIVA PARA 

HIV E/OU HEPATITE B E/OU HEPATITE C - EXCEPECIONALIDADE, 

MÁXIMO 01(UMA) SESSÃO POR SEMANA, 

72 R$ 265,41 R$ 19.109,52 

4 03.05.01.011-5 

HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM SOROLOGIA POSITIVA PARA 

HIV E/OU HEPATITE B E/OU HEPATITE C - EXCEPECIONALIDADE, 

MÁXIMO 03(TRÊS) SESSÃO POR SEMANA. 

2.520 R$ 265,41 R$ 668.833,20 

5 03.01.01.007-2 CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 216 R$ 10,00 R$ 2.160,00 

6 04.18.01.002-1 
CONFECÇÃO DE FISTULA ARTÉRIO-VENOSA C/ENXERTO 

AUTOLOGO 
24 R$ 685,53 R$ 16.452,72 

7 04.18.01.003-0 CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTÉRIO-VENOSA P/HEMODIÁLISE 120 R$ 859,20 R$ 103.104,00 

8 04.18.02.002-7 LIGADURA DE FÍSTULA ARTERIO-VENOSA 24 R$ 600,00 R$ 14.400,00 

9 04. 18.01.004-8 
IMPLANTE DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA . 
HEMODIALISE 

24 R$ 600,00 R$ 14.400,00 

10 04.18.01.006-4 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN P/HEMODIÁLISE 120 R$ 115,81 R$ 13.897,20 

11 04.18.02.001-9 INTERVENÇÃO EM FISTULA ARTERIO-VENOSA 24 R$ 600,00 R$ 14.400,00 

12 04.18.02.003-5 
RETIRADA DE CATETER TIPO TENCKOFF/SIMILAR DE LONGA - 
PERMANÊNCIA 

24 R$ 400,00 R$ 9.600,00 

13 07.02.10.001-3 CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA P1  HEMODIÁLISE 24 R$ 482,34 R$ 11.576,16 

14 07.02.10.002-1 CATÉTER P/SUBCLAVIA DUPLO LUMEN P/HEMODIÁLISE 120 R$ 64,76 R$ 7.771,20 

15 07.02.10.009-9 DILATADOR P/IMPLANTE DE CATÉTER DUPLO LUMEN 120 R$ 21,59 R$ 2.590,80 

16 07.02.10.010-2 GUIA METÁLICO P/INTRODUÇÃO DE CATÉTER DUPLO LUMEN 120 R$ 15,41 R$ 1.849,20 

17 02.02.01.031-7 DOSAGEM DE CREATININA 1.920 R$ 1,85 R$ 3.552,00 

18 02.02.01.021-0 DOSAGEM DE CÁLCIO 1.920 R$ 1,85 R$ 3.552,00 
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19 02.02.01.038-4 DOSAGEM DE FERRITINA 640 R$ 15,59 R$ 9.977,60 

20 02.02.01.039-2 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 640 R$ 3,51 R$ 2.246,40 

21 02.02.01.042-2 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 640 R$ 2,01 R$ 1.286,40 

22 02.02.01.043-0 DOSAGEM DE FOSFORO 1.920 R$ 1,85 R$ 3.552,00 

23 02.02.01.047-3 DOSAGEM DE GLICOSE 600 R$ 1,85 R$ 1.110,00 

24 02.02.01.060-0 DOSAGEM DE POTÁSSIO 1.920 R$ 1,85 R$ 3.552,00 

25 02.02.01.063-5 DOSAGEM DE SÓDIO 1.920 R$ 1,85 R$ 3.552,00 

26 02.02.01.065-1 DOSAGEM DE TRANSSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA - TGP 1.920 R$ 2,01 R$ 3.859,20 

27 02.02.01.066-0 DOSAGEM DE TRANSFERRINA 640 R$ 4,12 R$ 2.636,80 

28 02.02.01.069-4 DOSAGEM DE UREIA PRÉ 1.920 R$ 1,85 R$ 3.552,00 

29 02.02.01.069-4 DOSAGEM DE UREIA PÓS 1.920 R$ 1,85 R$ 3.552,00 

30 02.02.02.038-0 HEMOGRAMA COMPLETO 1.920 R$ 4,11 R$ 7.891,20 

31 02.02.03.030-0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 - ELISA 160 R$ 10,00 R$ 1.600,00 

32 02.02.03.063-6 
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE 

DO VÍRUS DA HEPATITE B - ANTI-HBS 
320 R$ 1855 

, 
. 36,00 R$ 5 9 

33 02.02.03.067-9 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C 320 R$ 18,55 R$ 5.936,00 

34 02.02.03.097-0 
PESQUISA DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B 

320 R$ 18,55 R$ 5.936,00 

35 02 02.03.078-4 .  
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTÍGENO 

CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC TOTAL) 
144 R$ 8 55 

' 
R$ 1 2 1 2 . 	' 	O 

36 02.02.03.089-0 
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO 

VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI HBC IGM) 
36 R$ 18,55 R$ 667,80 

37 02.02.01.076-7 DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA O 160 R$ 15,24 R$ 2.438,40 

38 02.02.06.027-6 DOSAGEM DE PARATORMONIO 640 R$ 43,13 R$ 27.603,20 

39 02.02.01.050-3 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA 200 R$ 7,86 R$ 1.572,00 

40 02.02.01.002-3 DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO 640 R$ 2,01 R$ 1.286,40 

41 02.02.01.027-9 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 160 R$ 3,51 R$ 561,60 

42 02.02.01.028-7 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 160 R$ 3,51 R$ 561,60 

43 02.02.01.029-5 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 160 R$ 3,51 R$ 561,60 

44 02.02.01.062-7 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES 640 R$ 1,85 R$ 1.184,00 

45 02.02.01.067-8 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 160 R$ 3,51 R$ 561,60 

46 02.02.02.030-4 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 1.920 R$ 1,53 R$ 2.937,60 

47 02.02.02.037-1 HEMATÓCRITO 1.920 R$ 1,53 R$ 2.937,60 

48 02.02.07.008-5 DOSAGEM DE ALUMINIO 160 R$ 27,50 R$ 4.400,00 

49 02.11.02.003-6 ELETROCARDIOGRAMA 160 R$ 5,15 R$ 824,00 

50 02.05.02.005-4 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO 160 R$ 24,20 R$ 3.872,00 

51 02.05.02.004-6 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL 160 R$ 37,95 R$ 6.072,00 

52 02.04.03.015-3 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) 120 R$ 9,50 R$ 1.140,00 

53 02.02.08.008-0 CULTURAS DE BACTÉRIAS P1 IDENTIFICAÇÃO 48 R$ 5,62 R$ 269,76 

54 02. 02.08.015-3 HEMOCULTURA 48 R$ 11,49 R$ 551,52 

R$ 6.039.368,24 
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2.1. DO VALOR ESTIMADO: R$ 6.039.368,24 (seis milhões, trinta e nove mil, trezentos e sessenta e oito 

reais e vinte e quatro centavos), a serem gastos de acordo com a tabela SIGTAP - Sistema de Gerenciamento 

da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde - SUS, de responsabilidade 

da Secretaria de Saúde do Município de Quixadá/CE. 

3.1. JUSTICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

3.1.1. A Política Nacional de Atenção Integral ao Portador de Doença Renal busca prevenir a doença através 

de medidas de promoção e prevenção, apresentando, dentre os seus objetivos principais, ampliar a 

cobertura no atendimento aos portadores de Insuficiência Renal Crônica nas suas várias modalidades de 

Terapia Renal Substitutiva - TRS. A Doença Renal Crônica - DRC é uma doença de curso prolongado e 

geralmente assintomática, que se caracteriza pela alteração da função renal, é um dos principais fatores 

determinantes de risco de eventos cardiovasculares, tem como causas mais comuns a hipertensão arterial, 

o Diabetes Mellitus, a Litíase Renal e as Glomerulonefrites. Por esses fatores e outros agravos relacionados 

à DRC, é considerada hoje como um problema de saúde pública mundial. Desta feita, faz-se a necessidade 

de identificação e tratamento adequado dos pacientes que apresentam fatores de risco para a Doença 

Renal Crônica, como também seu diagnóstico precoce e tratamento, buscando o cuidado integral para 

esses pacientes, evitando a progressão para uma fase terminal do processo crônico. 

3.1.2. O Município de Quixadá/CE possui uma população de 88.899 mil de habitantes, código IBGE 2311306, 

ano censo 2021, localizado na Região Central do Estado, distante a 160 quilômetros da capital Fortaleza. 

Em função dos pacientes acometidos por insuficiência renal crônica dessa região, e reconhecendo a 

importância das razões apresentadas anteriormente, faz-se necessária a contratação de um serviço de 

Terapia Renal Substitutiva, evitando-se, assim, o deslocamento de pacientes para outros municípios do 

Estado para a realização deste tipo de tratamento e suas complexidades, trazendo inegáveis vantagens 

clínicas, ampliando, desta forma, o acesso ao tratamento dentro dos princípios doutrinários do Sistema 

Único de Saúde da Universalidade, Integralidade e Equidade. 

4.0. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão prestados em regime de agendamento eletivo mensal pela contratante e executada 

pela contratada em suas dependências. 

4.2. A contratante se responsabilizará pela regulação dos pacientes, realização de exames laboratoriais, 

bem como disponibilizará ambientes físicos em condições técnicas necessárias a realização de consultas e 

procedimentos cirúrgicos e pessoal de apoio administrativo. 

4.3. Todos os custos com pessoal especializado será por conta da contratada. 

4.4. Fica reservado à contratante o direito de visitar e auditar os serviços da contratada, para a sua 
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supervisão e fiscalização dos mesmos, sempre que julgar necessário. 

4.5. A contratada deverá assumir a execução dos serviços a contar da data da contratação ou, a partir da 

data que o contratante assim determinar em contrato, para que não haja descontinuidade dos serviços. 

4.6. Deverão ser rigorosamente observados os prazos de execução dos serviços previamente estabelecidos. 

5.0. DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO: 

5.1. A solicitação de credenciamento deverá ser apresentada digitada sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ambiguidade juntamente com a documentação solicitada neste Termo de Referência, em que constará: 

1) A HABILITAÇÃO JURÍDICA - A SER COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES 

DOCUMENTOS: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todos os aditivos, ou se for o 

caso do ritmo aditivo consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, 

no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores. 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 

exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

e) Cópia de documento oficial de identificação do titular, sócio administrador ou representante legal da 

proponente. 

II) A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - A SER COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS 

SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao 

domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da União, inclusive contribuições 

sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 0211012014; 

d) Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente; 

e) Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da proponente; 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

g) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
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Decreto Lei n° 5.452, de lo de maio de 1943. 

III) A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA - A SER COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO 

SEGUINTE DOCUMENTO: 

a) 	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios: 

a.1) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ter sido registrados na junta comercial ou 

no cartório de títulos e documentos, conforme o caso, estando devidamente assinado por contador 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC e pelo titular ou representante legal da empresa. 

Em se tratando de Sociedades Anônimas o balanço patrimonial deverá ter sido publicado no Diário Oficial. 

b. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

b.1) E permitida a participação de empresa em condição de recuperação judicial desde que desde que 

amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está 

apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal no 

8.666/1993, nos termos do acórdão n°1201/2020 do TCU. 

IV) A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - deve ser comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Licença ou Alvará Sanitário, expedido pelo órgão sanitário Municipal ou Estadual da sede do interessado, 

ou ainda pelo serviço de inspeção Federal. 

b) Prova de Inscrição ou Registro do interessado (pessoa jurídica) e de seu(s) responsável(éis) técnico(s), 

no Conselho Regional de Medicina, secção da sede da empresa. 

c) Atestado ou certidão de desempenho anterior fornecido por pessoas jurídicas de direito privado, 

comprovando que o interessado (pessoa jurídica) esteja executando ou tenha contento, serviços 

compatíveis ou similares com o(s) objeto(s) do(s) lote(s) interessado(s). 

d) Declaração de disponibilidade de equipamentos, insumos e recursos humanos para serviços a serem 

contratados, conforme o modelo do Anexo II, '8" do Termo de Referência. 

e) documentos de exigência constitucional/legal: 

f) Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27 /10/1999, DOU de 

28/10/1999, e ao inciso XXXII, do artigo 7", da Constituição Federal, não anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do Anexo II, "C" do Termo de 

Referência 
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g) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o 

modelo do Anexo II, "C I  do Termo de Referência. 

h) Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos, 

conforme o Anexo II "C" do Termo de Referência. 

i) Declaração expressa de cumprimento do Inciso III, do Art. 90  da Lei Federal n° 8.666/93 

conforme o Anexo li "D" do Termo de Referência. 

D 	As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 

Complementar N°. 123/06 e Lei 147/2014, para que estas possam gozar dos benefícios 

previstos nos referidos diplomas legais, é necessário apresentar Declaração de 

Enquadramento/Reenquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte expedida 

ou arquivada pela Junta Comercial da Sede da Proponente, ou Declaração de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP) emitida pela proponente, nos termos do Art. 3" da Lei 

Complementar 123/06. 

k) 	As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

1) 	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente foi 

declarado credenciado, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

M) 	A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as proponentes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar o 

processo administrativo de credenciamento. 

V) INFORMAÇÕES GERAIS DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

a) 	As solicitações de credenciamento deverão ser confeccionadas conforme Anexo II, "A" deste Termo de 

Referência, em única via, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razão 

Social e endereço do proponente, datadas, assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas pelo 

representante legal da empresa, com seu respectivo carimbo e/ou identificação. 

a.1) Na solicitação de credenciamento deverá constar os seguintes dados: 

a.1.1) Serviços a serem executados, com itens e quantitativos idênticos aos apresentados nas tabelas 
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apresentadas neste Termo de Referência, não sendo permitido ao proponente alterá-la (em seu conteúdo 

e quantitativos) sob pena de imediata desclassificação. 

a.1.2) Os valores unitários e totais dos itens de cada lote interessado, bem como o valor global por extenso, 

todos em moeda corrente nacional; 

a.1.3) Prazo de execução dos serviços não poderá exceder a 12 (doze) meses; 

a.2) A solicitação deverá ser elaborada de forma detalhada, contendo de cada item do(s) lote(s) 

interessado(s), a sua especificação, a quantidade, o preço unitário e o preço total em algarismo, e o preço 

global por extenso. 

a.2.1) A solicitação deve contemplar os itens do(s) lote(s) interessado(s) na sua totalidade, conforme 

expresso neste Termo de Referência. 

a.3) Os valores contidos nas solicitações deverão ser os mesmos fixados pela Administração no presente 

Termo de Referência e serão considerados em moeda corrente nacional (REAL), mesmo que não 

contenham o símbolo da moeda (R$); 

a.4) Os preços constantes da solicitação da proponente deverão conter apenas duas casas decimais após a 

vírgula, cabendo à proponente proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 

decimais dos centavos, 

a.5) Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas 

as despesas necessárias à execução dos serviços. 

a.6) O serviço será contratado, conforme este Termo de Referência. 

a.7) Os preços unitários, total, e por lote dos serviços cotados, não poderão ser diferentes dos especificados 

neste Termo de Referência, sob pena de ser a solicitação desclassificada. 

a.8) Será desclassificada a solicitação que: 

a.8.1) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

a.8.2) Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Termo de Referência, em especial ao 

seu item 5,1.VlI); 

a.8.3) Contiver oferta de vantagem não prevista no Termo de Referência, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido; 

a.8.4) Apresentar preços unitários ou globais divergentes dos apresentados neste Termo de Referência; 

5.2. A empresa que apresentar documentação em desacordo com quaisquer dessas exigências (item 5.1 do 

Termo de Referência), estará inabilitada a prosseguir no processo de credenciamento e será declarada não 

credenciada. 

5.3. Estará apta ao credenciamento os que atenderem ao presente Termo de Referência e apresentar toda 

a documentação exigida. 
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5.4. A apresentação de solicitação de credenciamento vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, 

às condições deste credenciamento, 

S.S. Serão declarados credenciados todos os requerimentos que estiverem de acordo com este Termo de 

Referência. 

5.5.1. Separadas em grupos as empresas credenciadas, conforme item 55.1 do Termo de Referência, e 

mesmo assim havendo mais de uma empresa credenciada para o mesmo lote, será estabelecida prioridade 

de contratação por ordem cronológica de entrega dos envelopes com documentação de credenciamento, 

levando em conta a data e hora da entrega dos documentos pelos proponentes. 

5.6. Os documentos exigidos neste Termo de Referência deverão estar com prazo de validade em vigor na 

data de recebimento dos envelopes e poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 

autenticada em cartório competente, ou autenticada por servidor da administração pública do Município 

de Quixadá/CE, conforme art. 32 da Lei Federal n° 8.666/1993 e inciso II, do §30 da Lei n° 13.726/2018 

6.0. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. A(s) credenciada(s) ofertará(ão), no âmbito de suas especialidades e em conformidade com o(s) lote(s) 

por ela(s) vencido(s), os serviços descritos neste Termo de Referência. 

6.2. Os serviços deverão ser realizados com pessoal especializado, equipamentos e insumos da contratada, 

incluindo consultas e exames. 

6.3. Para a execução dos serviços serão emitidas ORDENS DE SERVIÇOS, em conformidade com as 

solicitações de credenciamento apresentadas. 

6.4. Os serviços licitados deverão obedecer a um cronograma de atendimento, a ser definido pela Secretaria 

de Saúde, a partir das características que se apresentam, nos quantitativos discriminados na ORDEM DE 

SERVIÇO. 

6.5. Os serviços serão fiscalizados por servidor designado e responsável pelo acompanhamento do 

contrato. 

6.6. A(s) credenciada(s) deverá(ão) realizar os serviços na data e horários definidos na ORDEM DE serviço. 

7.0. DO DESCREDENCIAMENTO: 

7.1. Ocorrerá o descredenciamento quando: 

7.1.1. Por algum motivo a(s) empresa(s) credenciada(s) deixa(em) de atender as condições estabelecidas 

no Edital e no(s) contrato(s) administrativo(s) de prestação de serviços. 

7.1.2. Na recusa injustificada da (s) empresa(s) credenciada(s) em assinar(em) o(s) contrato(s), aceitar(em) 

ou retira(em) o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato 

descredenciamento e na imediata suspensão do direito de licitar com a ADMINISTRAÇAO PÚBLICA de 
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acordo com os prazos previstos em lei. 

7.1.3. A Administração fica assegurada o direito de no interesse da Administração Pública, revogar ou anular 

o presente processo de credenciamento, sem que caibam às Credenciadas quaisquer direitos a reclamações 

ou indenizações. 

7 .1.4. Por qualquer motivo o contrato entre a credenciada e a Administração for rescindido. 

8.0. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

8.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir deste credenciamento correrão 

à conta de recursos específicos consignados pelo Atendimento especializado e Hospitalar de Saúde, Média 

e Alta Complexidade - MAC, e Fundo de Ações estratégicas e Compensações - FAEC no respectivo 

Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESAS FONTE DE RECURSO 

10.302.1003.2.054 3.3.90.39.00 1600000000 / 1500100200 

8.1. O valor global estimado deste credenciamento de R$:  6.039.368,24 (seis milhões, trinta e nove mil, 

trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a serem gastos de acordo com a tabela SIGTAP 

- Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de 

Saúde - SUS, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Quixadá/CE. 

8.2. O valor total do lote constante nas solicitações de credenciamento das proponentes, em hipótese 

alguma, poderá(ão) ultrapassar o valor estimado na alínea do item 8.2 deste Termo de Referência, sob pena 

de desclassificação da solicitação, salvo se houver alteração no valor, de acordo com a legislação que 

regulamente. 

9.0. DO PREÇO, PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO: 

9.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem seguir os mesmos estipulados neste Termo de Referência, e neles 

já contemplar todas as despesas com insumos, tributos, encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e material, custos e demais despesas 

previsíveis que possam incidir sobre a prestação dos serviços, inclusive a margem de lucro, 

9.2. PAGAMENTO: A empresa prestadora de serviços deverá encaminhar relatório mensal contendo a 

relação nominal dos pacientes em tratamento bem como os exames realizados; 

9.2.1.- Os pagamentos serão efetuados após o fechamento da produção, em conformidade com a produção 

mensal aprovada, com parecer emitido pelo o NUCARA - Núcleo de Controle, Avaliação, Regulação e 

Auditoria, da Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá. 
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9.2.2. - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco)) dias úteis, após a transferência do recurso do Fundo 

Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. 

9.2.3 - Não haverá compensações financeiras antecipadas. 

9.3. REAJUSTE: Não será permitido o reajuste dos preços contratados, exceto se houver prorrogação do 

prazo de vigência do contraio e este ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, hipótese na qual poderá ser 

utilizado o Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou alteração na tabela 

SIA-SUS/MS E SIGTAP e/ou outro índice que vier a substitui-lo. 

9.4. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e 

termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para ajusta remuneração da prestação do serviço, objetivando 

a manutenção do equilíbrio econômico - financeiros inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d' da Lei 

Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

10. DA CONTRATAÇÃO: 

10.1. A contratação dos credenciados será por instrumento de prestação de serviços, onde se estabelecerão 

os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, de acordo com o presente Termo de Referência. 

10.2. A contratação se dará através de contrato administrativo de direito público, sem vínculo empregatício, 

na forma da Lei Federal n° 8.666/93, art.25, caput e suas alterações posteriores, 

10.3. O credenciamento não gera direito à contratação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, que 

somente se efetuará a critério da Administração. 

10.4. A(S) CONTRATADA(S) deverá(ão) iniciar as suas atividades, em regra, a partir da assinatura do(s) 

contrato(s). 

10.5. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá pelo 

prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.6. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por ato formal e unilateral do Município de 

Quixadá/CE, nos casos enumerados na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, comunicando 

expressamente à Contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, hipótese em que será procedido 

o descredenciamento, sem prejuízo dos serviços já prestados e sem que caibam, às contratadas quaisquer 

direitos, vantagens e/ou indemnizações. 

10.7. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as obrigações sociais, fiscais, trabalhistas, 

securitários e comerciais resultantes de execução d contrato. 
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11. DO PRAZO E ADITAMENTOS: 	 - 

11.1. O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos 

do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.2. De acordo com a conveniência da Administração Municipal, devidamente justificada, os quantitativos 

do Contrato poderão ser aumentados ou reduzidos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) conforme 

previsto no art. 65, parágrafo 12, da Lei Federal n0 8.666/93. 

11.3. Durante a vigência do credenciamento é obrigatório que as credenciadas mantenham regularizadas 

todas as condições de credenciamento e que informem toda e qualquer alteração na documentação 

referente à sua habilitação, qualificação técnica e regularidade fiscal relacionadas às condições de 

credenciamento. 

11.4. O contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 58, 1 e no artigo 65 da Lei Federal n° 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

12.1. Constituem obrigações do CREDENCIANTE: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor especialmente designado, 

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CREDENCIADA; 

b) efetuar o pagamento à CREDENCIADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no 

contrato; 

c) atestar a execução do objeto do contrato por meio do setor competente; Parágrafo único - constitui 

prerrogativa da CREDENCIANTE manter auditores médicos para acompanhar os casos dos pacientes 

atendidos, análises dos prontuários, visando a boa assistência aos beneficiários. 

12.2. Constituem obrigações da CREDENCIADA: 

a) atender aos beneficiários no estabelecimento da CREDENCIANTE, com estrita observância ao Código de 

Ética das respectivas categorias profissionais, sujeitando-se, ainda, às regras do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078/90, e da Lei Federal n° 8.666/93, no que couber; 

b) cumprir prontamente, por ocasião da realização dos serviços, os procedimentos e orientações técnicos 

operacionais acordada entre as partes; 

c) colocar à disposição dos beneficiários somente profissionais registrados em seus respectivos conselhos 

de classe ou serviços reconhecidos e aprovados pelas normas da Organização Mundial de Saúde e pelo 

Ministério da Saúde; 

d) A CREDENCIADA não poderá transferir os direitos, obrigações e atendimentos a terceiros, sem a anuência 

da CREDENCIANTE; 

e) A CREDENCIADA não poderá efetuar qualquer tipo de cobrança de taxa ou diferenças referentes dos 
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pacientes encaminhados, sob qualquer pretexto; 

f) manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram o credenciamento, particularmente 

no que se refere à atualização de documentos e às condições exigidas por ocasião da realização de 

inspeções; 

g) efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, bem como de quaisquer despesas diretas 

e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato; 

h) comunicar ao gestor do Contrato, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências anormais verificadas 

na execução dos serviços; 

i) A CREDENCIADA, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços executados, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a 

execução dos serviços ou deles decorrentes; 

j) aceitar a auditoria do médico da CREDENCIANTE, que poderá ser realizada por intermédio dos seus 

médicos, seus contratados ou de outros servidores qualificados e indicados, respeitadas as normas de 

auditoria e mediante aviso prévio com base na Resolução n° 161412001 do Conselho Federal de Medicina. 

As pessoas qualificadas e designadas pela CREDENCIADA comprometem-se a manter o sigilo das 

informações nela contidas conforme determina a legislação; 

k) encaminhar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a relação discriminada dos atendidos bem como a 

cópia da autorização da CREDENCIANTE. 

13 - DA FISCALIZAÇÃO: 

13.1 - Caberá à Administração requisitar e fiscalizar os serviços, periciar e atestar a nota fiscal/fatura, e 

promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas do contrato. 

Quixadá- CE., 05 de outubro de 2022. 

i,,,,  
LADY DIANA ARRUDA MOTA 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

CADERNO DE SERVIÇOS E ESPECIALIDADES PARA CREDENCIAMENTO 

- Identificação do Credenciado/Prestador: 

CNPJ/CPF: 

Razão Social: 

Nome Fantasia (para divulgação): 

Contato: 

E-mail: 

WEB site: 

Inscrição no Conselho (CRF, CRMB e CRM): XXXXXX 

Estado: XXXX 

Inscrição Municipal n2  

II - Dados Bancários: 

Banco: 

Banco n9: 

Agência nome: 

Agência n 

Conta Corrente: 

III - Tipo de Prestador: 

Estabelecimento: 

Exames ( 

Especializado em: 

IV - Especialidade Principal: 
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V - Serviços Oferecidos: 

ITEM 
	

DESCRIÇÃO 
	

CÓDIGO SUS 
	

UND 
	

VALOR UND 

VI - Endereço(s) de Atendimento: 

A) ENDEREÇO PRINCIPAL 

Logradouro: 

Complemento: 

Bairro: 

Cidade: 

UF: 

CEP: 

Telefone 1: 

Telefone 2: 

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

Se não, indicar endereço para correspondência: 

B) ENDEREÇO SECUNDÁRIO 

Logradouro: 

Complemento: 

Bairro: 

Cidade: 

UF: 

CEP: 

Telefone 1: 

Telefone 2: 
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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: 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N2 05.002/2022 

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, n9  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 n. 

966.443.703-49, doravante denominado simplesmente de CREDENCIANTE e, de outro lado a empresa 

	  inscrita no CNPJ sob o n9. 	 , 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 

O objeto do presente credenciamento é a prestação de CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS NA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTES ADULTOS, INCLUINDO OS DEVIDOS 

EXAMES LABORATÓRIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E PARA 

ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM TRATAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, procedimentos de alta e média complexidade de forma a 

complementar o serviço público destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

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 sábado). 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mal, 784 Centro Quixadá-Ceará 

CNPJ n9  10.652.262/0001-94 



— QUIXADÁ 
dcc, erar,o de Saude 

egprrI-n,pA nr 

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 prejudicara diagnóstico e não colocar 

em risco a saúde dos pacientes. 

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

IX - O contratado deverá apresentar relatório mensal, e, juntamente com a Nota 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 102  

dia útil do mês subsequente aos serviços prestados. 

III - O pagamento será efetuado 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. 

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

CNPJ n2  10.652.262/0001-94 
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Secrerori., de Saúde 

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; 

II - É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de pessoal para a execução 

dos respectivos procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previdenciá rios, 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 decorrentes 

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  

10.001/2022, 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 descredenciamento: 

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 alta 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 dissolução 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. 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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QUIXADA 
Secrerarso de Saude 

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

independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial: 

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. 

c) Nos casos de atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega dos 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; 

f) 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 n2. 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. 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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- QUIXADA 
Secretario de SoUdo 

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. 

II— DA CREDENCIADA: 

a) Realizar os exames e procedimentos de (segunda à sábado) na sede da CREDENCIADA. 

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) permitira 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 

desc rede nciamento; 

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 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Q.uixadá-Ceará 
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QUIXADA 
Sec,rar,a d. S,,d, 

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: As despesas decorrentes das eventuais 

contratações que poderão advir deste credenciamento correrão à conta de recursos específicos 

consignados pelo Atendimento especializado e Hospitalar de Saúde, Média e Alta Complexidade - 

MAC, e Fundo de Ações estratégicas e Compensações - FAEC no respectivo Orçamento da Secretaria 

Municipal de Saúde: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESAS FONTE DE RECURSO 

10.302.1003.2.054 3.3.90.39.00 1600000000 / 1500100200 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO TERMO 

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 de 

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. 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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UIXADA 
Secrerar,o de Saude 

Quixadá - (CE), 	de outubro de 2022. 

LADY DIANA ARRUDA MOTA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CREDENCIANTE 

xxxxxxxx 

CREDENCIADO 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro O.uixadá-Ceará 
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• QUIXADA 
Secretaria cio Saúde 

ANEXO V 

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

0 

(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). 

Quixadá/CE, 	de 	 de 2022. 

o Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa 

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

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 SIA-SUS/MS, por valores iguais aos definidos na tabela vigente e complementaço, e 

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

2 -Que deverá realizar os procedimentos de (segunda à sábado) na sede da Credenciada, 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 
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QUIXADA 
S ec,ernHc, de Sat,de 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXADÁ 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 05.001/2022 

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

MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, 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 da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Sra. Lady Diana Arruda Mota, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que estará recebendo a partir de 19/10/2022 entre as 08h00 e as 

12h00, os pedidos para o Credenciamento de Pessoas Jurídicas prestadoras de CREDENCIAMENTO DE 

EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE EM PACIENTES ADULTOS, INCLUINDO 

OS DEVIDOS EXAMES LABORATÓRIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E 

PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM TRATAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, tudo nos termos e condições constantes do 

Edital de Credenciamento de N° 05.001/2022, que obedece a critérios estabelecidos nos termos da Lei 

Federal n9  8.666/93, Lei Federal n2  8.883/94 (artigo 25, caput), Lei Complementar n2  141, Lei Federal 

n2  8.080/90, Decreto n9  7.508/2011. NOB-SUS 01/96, NOAS/2.002, Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS 

n2  399/2006), sem prejuízo das demais normas pertinentes. 

Quixadá/CE, 14 de outubro de 2022. 

2 
 o 

DV 	NAARRUDA MOTA 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 

Secretaria de Saúde: Rua Dr. Rui Mai, 784 Centro Quixadá-Ceará 
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Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 
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GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DO CONTRATO 
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interessados deverão encaminhar a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação exigidos no Projeto Básico, através do e-
mail: centraldecontratos.quixadagmail.com, até as 17:30h do dia 20 
de outubro de 2022. 

EDMILSON MOTA NETO 
Agente de Contratação 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:DB3OCO6I 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Município de 
Quixadá, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, 
unidade orçamentária e gestora de recursos relativos às ações e 
serviços públicos de saúde municipal, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que estará recebendo a partir do dia 19/10/2022 entre as 
08h00 e as 12h00. os pedidos para o CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE 
HEMODIÁLISE EM PACIENTES ADULTOS, INCLUINDO OS 
DEVIDOS EXAMES LABORATORIAIS NECESSÁRIOS PARA 
A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E PARA 
ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM TRATAMENTO, 
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 

JNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, tudo nos termos e condições 
tantes do Edital de Credenciamento de No 05.001/2022, que 

obedece a critérios estabelecidos nos lermos da Lei Federal n° 
8.666/93, Lei Federal n° 8.883/94 (artigo 25, caput), Lei 
Complementar n° 141, Lei Federal n° 8.080/90, Decreto n° 
7.508/2011. NOB-SUS 01/96, NOAS/2.002, Pacto pela Saúde 
(Portaria GMIMS n° 399/2006), sem prejuízo das demais normas 
pertinentes. 

LADYDJANA ARRUDA MOTA 
Secretária de Saúde 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:CD6C84F2 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DO CONTRATO 

Extrato de Contrato N° 2022.09.23.1.1. Pregão Eletrônico n° 
2022.09.23.1 Partes: o Município de Quixelô, através da Secretaria 

icipal de Saúde e a empresa ANTONIA DANIELLY SANTOS 
A - ME. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 

ao atendimento das necessidades do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), junto a Secretaria de Saúde do Município de Quixelô/CE., 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor 
Total do Contrato: R$ 27.119,79 (vinte e sete mil cento e dezenove 
reais e setenta e nove centavos). Vigência Contratual: 31/12/2022. 
Signatários: Viviana Bezerra Gomes e Antonia Danielly Santos 
Lima. 

Data de Assinatura do Contrato: 17 de Outubro de 2022 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:40708F46 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DO CONTRATO 

Extrato de Contrato N° 2022.09.23.1.2. Pregão Eletrônico n° 
2022.09.23.1. Partes: o Município de Quixelô, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e a empresa ANTONIA DANIELLY SANTOS 
LIMA - ME. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
ao atendimento das necessidades do Hospital Municipal, junto a 

Secretaria de Saúde do Município de Quixelô/CE., conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do  
Contrato: RI 214.000.91 (duzentos e quatorze mil reais e noventa e 
um centavos). Vigência Contratual: 31/12/2022. Signatário: 
Viviana Bezerra Gomes e Antonia Danielly Santos Lima. 

Extrato de Contrato N° 2022.09.23.1.3. Pregão Eletrônico n 
2022.09.23.1. Partes: o Município de Quixelô, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e a empresa ANTONIA DANIELLY SANTOS 
LIMA - ME. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
ao atendimento das necessidades do Programa Saúde da Família 
(PSF), junto a Secretaria de Saúde do Município de Quixelô/CE.. 
conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor 
Total do Contrato: RI 179,50 (cento e setenta e nove reais e 
cinqüenta centavos). Vigência Contratual: 31/12/2022. Signatários:  
Viviana Bezerra Gomes e Antonia Danielly Santos Lima. 

Data de Assinatura do Contrato: 17 de Outubro de 2022 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:287 1 F 145 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DO CONTRATO 

Extrato de Contrato N° 2022.09.23.1.4. Pregão Eletrônico n° 
2022.09.23.1. Partes: o Município de Quixelô, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e a empresa ANTONIA DANIELLY SANTOS 
LIMA - ME. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Quixelô/CE., conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. Valor Total do Contrato: R$ 10.569,93 (dez mil 
quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos). 
Vigência Contratual: 31/12/2022. Signatários: Viviana Bezerra 
Gomes e Antonia Danielly Santos Lima. 

Data de Assinatura do Contrato: 17 de Outubro de 2022 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código ldentificador:525264 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 

2022.10.17.1 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 
2022.10.17.1. A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô CE, torna 
público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico. Objeto: Contratação de instituição para a realização de 
um conjunto de ações de formação de Professores, com 
acompanhamento pedagógico, palestras e intervenções pedagógicas 
nas escolas, visando a recuperação das aprendizagens dos estudantes 
do ensino fundamental da rede pública municipal de Quixelô/CE, nos 
moldes do Convênio n°. 060/2022- Processo N°. 10406776/2021. 
celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria 
da Educação do Estado (Scduc). Inicio de acolhimento das 
propostas: 19 de Outubro de 2022 a partir das 17h:O0min. Abertura 
das propostas: 03 de Novembro de 2022 às 08h:00 horas, Início da 
sessão de disputa de preços: 03 de Novembro de 2022 às 08h:30min, 
através do site www.comprasqulxelo.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços 
eletrônicos: www.comprasquixelo.com.br   e www.tce.ce.gov.br. 
Informações pelo telefone: (88) 3579-1210. 
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ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Nova Russas torna público que a partir  
12:00h do dia 18 DE OUTUBRO DE 2022 estará disponível o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao PREGÃO ELETRONICO N° SS-
PE018/2022, cujo objeto versa sobre AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSO REMANESCENTE DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA N° 11372.60100011220-
02, VISANDO GARANTIR AQUISIÇÃO DE MAIS EQUIPAMENTOS E ASSIM MELHORAR A INFRAESTKUTURA DO HOSPITAL 
MUNICIPAL E OFERECER AOS USUÁRIOS DO SUS UM ATENDIMENTO MAIS QUALIFICADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, 
NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03 DE NOVEMBRO DE 2022 das 08:30 às 09:00h. DATA 
DA DISPUTA DE PREÇOS: 03 DE NOVEMBRO DE 2022 is 09:00 HORAS (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 
08:00 às 14:00horas (Horário local), na R. Pe. Fco. Rosa, 1388, Centro, Nova Russas/CE. através do site <ttps:/Jbl1.org.br/> (local de realização do pregão). 
<http://licttacoes.tce.ce.gov.bc> ou <www.00varussas.ce.gov.br/licjtaçao..php>. Nova Russas, 17 de outubro de 2022. Ivina Guedes Bernardo de Aragão 
Martins . Pregoeira. 

*5* *5* *5* 

Prefeitura Municipal de Beberibe . Contratante e signatário: Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Thiago Oliveira 
Pinheiro, Secretário. Extrato da Ata de Registro de Preços N°. 2022.07.21.002-SRP-SEPLAN. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
contratações de serviços de sinalização viária (Horizontal e Vertical) incluindo mão de obra. Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade 
com a Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global: RS 722.598,00 (setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e oito 
reais). Dotação Orçamentária: Unid.Orç./Projeto/Atividade: 2101.I5.453.0020.2.116. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00. Fonte de recursos: 
1500000000. Vigência: 14/10/2023. Contratada: TGA Construção e Segurança Viária Ltda, inscrita no CNPJ N°07.797.913/0001-20, vencedora do certame 
no lote único. Assina pela contratada: Antônio Mendes Ponte de Oliveira. 

*5* *5* *5* 

PrefrituraMunicipal de Quixadá - A Sra. Secretária de Educação do Município de Quixadá, Verúzia Jardim de Queiroz, no uso de suas atribuições lcgais, 
e de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente processo administrativo 
n° 2022.10.11.02 - Inexigibilidade de Licitação, vem RATIFICAR a declaração de Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no art. 25, 1 e art. 26 da 
Lei Federal n° 8.666/93, objetivando a aquisição de livros de estudos destinados aos diretores, coordenadores escolares e professores para a formação 
uniformizada. Em favor da CENE - Central de Negócios Editoriais Comércio de Livros e Revistas LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 15.390.730/0001-13, 
com sede á Avenida Santos Dumont, 1343 - Aldeota, Fortaleza/CE, em conformidade com o Termo de Referência, e com vigência até 31/12/2022. Valor 
global: R$ 103.700,00. 

*5* *5* 5*5 

Prefeitura Municipal de Quixadá - A Secretária de saúde, Lady Diana Arruda Mota, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, unidade orçamentária e 
gestora de recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde municipal, por meio da Secretaria, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
estará recebendo a partir do dia 19/10/2022 entre as 08h e as 12h, os pedidos para o Credenciamento de empresas especializadas na realização de hemodiálise 
em pacientes adultos, incluindo os devidos exames laboratoriais necessários para a realização dos procedimentos e para acompanhamento do paciente em 
tratamento, tudo nos termos e condições constantes do Edital de Credenciamento de N° 05.001/2022, que obedece a critérios estabelecidos nos termos da 
Lei Federal n°8.666/93, Lei Federal n°8.883/94 (artigo 25, caput), Lei Complementar n° 141, Lei Federal n°8.080/90, Decreto n°7.508/2011. NOB-SUS 
01/96. NOAS/2.002, Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS n°399/2006). sem prejuízo das demais normas pertinentes. 

*** *5* *5* 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N° 1509280222-PERP. O Pregoeiro da toma público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 01/11/2022, ás 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de água adicionada de sais acondicionada em garrates plásticos de 20 (vinte) litros e garrafões em plástico transparente vazio para 
acondicionamento exclusivo de água com capacidade de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e AssistênciaSocial e do 
Fundo Municipal de Assistência Social, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se 
na integra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org. 
br -"Acesso Identificado no link - acesso público"; www.tce.ce.gov.br . Maiores Informações no horário de 07h às 11h no endereço citado. Max Ronny 
Pinheiro. 

*** *5* *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Resultado de Julgamento Proposta Técnica Envelope B - Tomada de Preços n° SF-
TP001/22. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Independência comunica aos interessados o resultado do julgamento da Proposta Técnica 
da Tomada de Preços de N.° SF-TPOOI/22, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, com acompanhamento 
de Processos Administrativos e Judiciais junto aos Tribunais de Segunda Instância: Tribunal de Justiça do Estado Ceará (tjce) e Tribunal Regional Federal 
da 5° Região (TRF Y Região); e, Tribunais Superiores: Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF), de interesse da Secretaria de 
Administração e Finanças do Município de Independência/CE. Empresa: Oliveira Sombra Advogados, Pontuação Técnica (PT): 4,2 (quatro inteiros e dois 
décimos). Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso 1, alínea "b", da Lei n°8.666/93 e suas alterações. Em não havendo interposição de recurso. 
o Envelope "C" - Proposta de Preços será aberto no dia 26 de outubro de 2022, is 08h00min na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Independência, localizada na Rua do Cruzeiro, n° 244, Bairro Centro. Maiores informações pelo endereço eletrônico (licitacaoindependencia.ce.gov. 
br. Independência/CE, 14 de outubro de 2022. CPL. 

*** *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça - Extrato de Julgamento - Fase de Propostas de Preços - Tomada de Preço N° 04.008/2022- TP. 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Graça torna público o resultado do julgamento da fase de Proposta de Preços da Tomada de Preço N° 
04.008/2022- TP, Objeto: contratação de empresa para execução de recuperação da passagem molhada do Rio Jaibaras em Caraúbas no Município de Graça' 
CE. Após análise das propostas de preços das empresas habilitadas, foi declarada vencedora a seguinte empresa: RP Construções & Locações LTDA, com 
o valor de R$ 71.764,84 (setenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). A Ata estará disposição no setor de licitação, 
portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso 1, letra b, da Lei Federal N° 8.666/93. Francisco Douglas Cavalcante de 
Oliveira - Presidente da CPL. 

*5* *5* 5*5 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Julgamento de Proposta de Preços - Tomada de Preços N° 0108.01/22-TP. A Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, comunica aos interessados que no último dia 27 de setembro de 2022. analisou 
os documentos de Propostas de Preços do processo na modalidade Tomada de Preços N° 0108.01/22-TP, que se refere a Contratação de serviços de 
engenharia para Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva. padrão FNDE, localizada no distrito de Monte Grave no Município de MilhãICE. e 
chegou ao seguinte resultado: Vencedora: Martins e Carneiro Construção Civil Lula. foi vencedor no item 00001, perfazendo o valor total de R$ 582.549,70 
(Quinhentos e Oitenta e Dois Mil. Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta Centavos). Fica aberto, o prazo recursal previsto no art. 109, inciso 1. alínea 
"b" da Lei n°8.666/93. Milhã/ Ce, 1$ de outubro de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente da CPL. 

*5* 5*5 *5* 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Carirlaçu - Extrato Contratual do Instrumento Contratual. O Presidente da Câmara Municipal de 
Caririaçu-Ceará toma público o Extrato do Contrato N°2022.10. 13.01-CM, resultante da Tomada de Preços N°2022.09.13.0 l-CM. Dotação Orçamentária: 
01.01.01.031.0001.2.001. Elemento de Despesa: 4.4.90.5 1.00. Objeto: contratação para a prestação de serviços na reforma e ampliação da Câmara Municipal 
de Caririaçu - Rua Carlos Morais, 421 - Centro - Sede do Município de Caririaçu-CE. Vigência do Contrato: O contrato terá um prazo de vigência da data 
de sua assinatura pelo período estabelecido até 120 (Cento e Vinte) dias, contados a partir da data da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado 
nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Contratada: Construtora Exito EIRELI-EPP. Assina pela 
Contratada: Syomara Alves Barboza. Assina pela Contratante: Tiago Borges Machado. Valor Global: R$ 202.806,57 (Duzentos e Dois Mil. Oitocentos e 
Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos). Caririaçu/Ceará, em 17 de Outubro de 2022. Tiago Borges Machado - Presidente da Câmara Municipal de 
Caririaçu-Ceará. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 202209.20.2 

A CPI torna público. que tora concluiclo o julgamento referente a fase de 

habilitação doCertame Licitatõrio na modalidade Tomada dp Preços N' 2022.09.20.2, 
sendo o seguinte Empresas Habilitadas 	Pedro Gerterson Ferreira Feliciano Diniz 
Brasileiro, A L 5 Construcoes. Servicos e Eventos EIRELI, Jose Urras Filho EIRELI, N e 
Construções e Serviços EIRELI, Barbosa Construcoes e Servicos LTDA, G F Empreendimentos 
LTDA, Ml Projetos e Servicos de Engenharia LTDA, X7E Empreendimentos EIRELI, Ecos 
(díficacoes Construcoes e Servicos LTDA e FF (mprerendirnentos e Serviços ITDA, por 
cumprimento integral as exigências editalirias. Empresas Inabilitadas . Allessarjdro Lima 
Freire, por descumprimenfo aos itens 3.2.14 e 3.218; PVX1 Serviços Administrativos EIRELI, 
tens 3.23, 3.2.13 e 3.2.16 c/c 3.5; Inova Construcoes E Servicos EIRELI, itens 3.214 e 
3.2.16; J de Fonte Rangel EIRELI, item 3.2.14; Ailton Bezerra Construções EIRELI, itens 3.2.3 
c/c 3.5 e 3.2.12; Leal Empreendimentos, Serviços e Locações EIRELI, itens 3.2.3 c/c 3.5 e 
32 16, Caldas Empreendimentos e Construções EIRELI, item 3.2.14; Landim Engenharia 
PIREU, itens 3.2.5 3.2.12. 3.2.14, 32.18, 3.2.19 e 3.2.20; e A P Lucas Moreira, item 3.2.1.. 
Por sua vez restaram impossibilitadas de participarem do certame as empresas H 8 

Serviços de Construcao EIREL, LC Serviço e locação de Mão de Obra LTDA, N3 Construtora 
LTDA, Riofe Servicos e Administrativo EiRELI, E. Vicente P. Filho e PV Engenharia, Serviços 

Locações LTDA Maiores informações na sede da CPI, sito na Rua Cel. Gustavo Lima, 230, 
Centro, rio horário das 8h as 12h. 

lpaumirim.CE, 14 de outubro de 2022 

JOSÉ iDEiAS BEZERRA LEITE 
Pres dente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO EJETRÕNICO Nt 2022.10.14.01 

A Prefeitura Municipal de lrauçuba, torna publico que se encontra a disposição 
cios interessados o Edital de Pregão Eletrônico N9 2022.10.14.01, que tens como objeto o 
Registro de preços consignados em ata, para futura e eventual Contratação de pessoa 

jurídica para prestação de serviços complementares e continuados, coro dedicação 
exclusiva de mão de obra dos serviços auxiliares de apoio em atividades ia contratada 

devera arcar com os custos dos encargos sociais), visando satisfazer as necessidades de 
diversas secretarias do Municipio de lrauçuba/CE, conforme especificação contida nos 
anexos do edital. O recebimento das propostas, atraves do site da Bolsa ae Licitações e 
ieilões ' BEL, dar•sea a partir das IlhOOmir, do dia 18/10/2022. até as llhOOmin do dia 
04/11/2022. Data de Abertura das Propostas; 07/11/2022 às 08h00mvi. O Edital estará 
disponivei nos fites. www.bllcompras.org.br  ou www.tce.gon.br, a partir da data da 
publicação deste Aviso 

Irauçuba CE, 17 de outubro de 2022 
JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N' 2022041201 T 
Retificação da publicação do Tomada de Preço N 2022041201-TP, publicado no 

UOIJ dia 13/10/2022 seção 03, pág 717 Onde se lê: objeto e contratação de serviços de 
execução de pavimentação em paralelepiperlo na Rua Cicero Gomes Feitosa. Conj. João dos 
Ossos, Centro. Iaguaribara/CF, conforme especificações em projeto básico. Leia-se: 
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas 
do Assentamento Mandacaru II no municipio de Jaguaribara/CE, conforme especificações 
em projeto básico. Mantém-se inaltei'adas as demais disposições. 

laguaribara-CE. 17 de outubro de 7027 
AIJRINEIRE LIMA DE NEGREIROS 

Presidente da CPI. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 14.055/2022 

Pregão Eletrônico Na. 14.055/2022. Objeto: Registro de Preços tendo como objeto a 
aquisição de 02 (duas) ambufãircras (veiculos tipo furgão, originais de fábrica. 0km), 
conforme Portaria MS ri0 2048/2002 e Termo de Referência de Ambulância Sansu 192 
Furgão tipo 8 (Suporte Básico de Vida), de interesse da Secretaria de Saúde do Município 
de Maracanau-Ce. A Pregoeira de Maracarraú-Ce - torna público para conhecimento dos 
interessados que ate as 09:00 horas (horario de Brasília) do dia 04 de novembro de 2022, 
receberá as Propostas referentes a este pregão, no endereço eletrônico mwsv.bIi.org.br  
"Acesso Identificado no Iink - licitações publicas". A Abertura das Propostas acontecera no 
dia 04 de novembro de 2022. às 10.00 horas (horário de Brasília) e o inicio da Sessão de 
Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14:00 horas do dia 07 de novembro de 2022. O 

edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado Quaisquer 
informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal i08:00 as 16:00 
horas), e poderão ser solicitada' atrases do telefone (85) 3521-5165. 

Maracanaú - CE, 17 de Outubro de 2022 
ANA PAULA LIMA MARQUES 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS N" 108.01/22-TP 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Milhã/Ce, comunica aos interessados que no último dia 27 de setembro de 7072, analisou 

os documentos de Propostas de Preços do processo na modalidade Tomada de Preços N 

0108.01f22-TP, que se refere a Contratação de servicos de engenharia para Construção de 
cobertura de Quadra Poliesportiva. padrão ENtrE, localijada no distrito de Monte Grave no 

Município de Milhã/CE. e chegou ao seguinte resultado: Vencedora: Martins e Carneiro 

Construção Civil Ltda. foi vencedor no item 00001, perfazendo o valor total de ES 

582.549,70 )Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e 

Setenta Centavos), Fica aberto, o prazo recursal previsto no art. 109, incito 1. alicie. "h" da 

Lei no 8.665/93. 

Milfsá CE, 17 de outubro de 2022 

GABRIELA OLIVEIRA BRAZ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA\ 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO No 2022.09.16.01-SRP 

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda, por meio da Comissão de Pregão. toma 
publico o resultado de habilitação e julgamento das propostas de preços rio Pregão 
Eletrônico n9. 2022.09.16.01-SRP. Objeto: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
005 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS. PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA/CE. RESULTADO. LICITANTE 
CLASSIFICADO. P P MOREIRA ALENCAR - ME, CNPJ: 17 704.496/0001.87, vencedora do Lote 
Unico, com valor global de R$ 280 600,00 )duzentos e oitenta mil e seiscentos reais) 

Nova Olinda/CE, 13 de outubro de 2077. 
PAULO RICARDO FONTE DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 55-PEO18/2022 

O Município de Nova Russas torna publico que a partir das 12:00 li do dia 18 DE 
OUTUBRO DE 2022 estará disponível o Cdastramento das Propostas de Preços referentes 
ao PREGÃO ELETRÓNICO N° SS-FE0I8/2022. cujo objeto versa sobre AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENÇÃO ESPF.CIAII?ADA EM SAÚDF, 
ATRAVÉS DE RECURSO REMANESCENTE DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA 
NO 11372.601000/1220-02, VISANDO GARANTIR AQIJISICÃO DE MAIS EQUIPAMENTOS E 
ASSIM MELHORAR A INFRÂESTRUTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL E OFERECER AOS 
USUÃRIOS DO SUS UM ATENDIMENTO MAIS QUALIFICADO JUNTO Á SECRETARIA DE 
SAÚDE, NO MUNICíPIO DE NOVA RUSSAS CE. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03 DE 
NOVEMBRO DE 2022 das 08:30 às 09:000 DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 03 DE 
NOVEMBRO DE 2022 às 09:00 HORAS (Horário de Brasilia-DF) O edital podera ser 
adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 14:00horas (Horário local). na R Pe. Fco. Rosa, 1388. 
Centro, Nova Russas/CE, através do site <hltps://bll org.bt/> (local de realização (f o 
pregão), ehttp://licitacoes.5ce.ce.gov,b5 ou ewww.00earussas.ce.gov.br/Iicitacao.phpv.  

Nova Russas/DE, 17 de outubro de 2022. 
VINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS 

RESULTADO DA FASE PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS No 2022.08.16.01 

A Comissão de Licitação comunica aos interessados o resultado da fase 
proposta de preços alusiva a Tomada de Preço n° 2022.08.16.01, cujo objeto é a reloirnia 
da reforma da E.E.F Manoel Leite Barbosa no Distrito da Palestina, conforme Anexo 1, 
parte integrante deste Processo, dispondo do seguinte resultado: a Empresa: R tvt 
Clemente Candido (JG Construtora), CNPJ N0 35,214.31810001.91, apresentou Menor Valor 
entre as Concorrentes Classificadas, apresentou menor valor global de R$ 804.636.16 
(oitocentos e quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos). Tudo 
conforme Ata de julgamento, e mapa Comparativo de Preço. A Partir desta Data fica 
Aberto Prazo Recvrsal Previsto no Art 109, Inciso 1, Alínea B, ria Lei Federal W 8 666/93 
e suas posteriores alterações 

Orõs - DE, 17 de outubro de 7022. 
JOSÉ ELERISTON MEDEIROS MONTE IIJNIOR 

Presider.te da DPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITER)ANÓPOLIS 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 35/2022 
Extrato de Contrato 1i2 035/2022.01 acima oriundo do Pregão Eletrônico No 035/2022 
OBJETO: Registro de Preços para Faturas e Eventuais Contratações dos serviços destinados 
ao transporte dos alunos da Rede de Ensino Basico da Zona Urbana a Rural dc Municpío 
de Qaiteriairópolis CE CONTRATADA: COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ: 17.555 669/0001-42. VALOR GLOBAL R$ 4,027.349,40 DATA DE ASSINATURA 
17/10/2022, PRAZO VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses SIGNATARIOS lago Viana Nascimento 
EPF: 048.077.843-40. CONTRATANTE: Antonia Adenilce Arceno Lima Rndrigaes 
Drdenadora de Despesas. QuiteriaoópolisCE. 17 de Outubro de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO NQ 5.001/2022 

A Secretária de saúde, Lady Duna Arruda Mota, através do Fundo Municipal de 
Saude - FIOS, unidade orçamentária e gestora de recursos relativos às ações e serviços 
públicos de saúde municipal, por meio da Secretaria, torna público, para conhecimento doo 
interessados, que estará recebendo a partir do dia 19/10/2027 entre as 086 e as 12Is, OS 
Cedidos para o Credericiamenlo de empresas especializadas na realização de hertsodiãiise 
em pacientes adultos, incluindo os devidos exames laboratoriais necessários para a 
ealizaçào dos procedimentos e para acompanhamento do paciente em tratamento, tudo 

nos termos e condições constantes do Edital de Credenciamento de N 05.001/2022, que 
obedece a driterios estabelecidos vos termos da Lei Federal 00 8.656/93, lei Federal n° 
6.883/94 )artigo 25, capus), Lei Complementar ri? 141. Lei Federal 0 8.080/90. Decreto vO 
7506/2011. NOB-SUS 01/96, NOAS/2.002. Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS 0 
399/2006), sem prejuízo das demais normas pertinentes. 

LADY DIANA ARRUDA MOTA 

RETIFICAÇÃO 

No Entram do contrato resultante do Pregão Eletrônico o5 16.001/2022-PERP' 
nv 16.001/2022.01, que circulou no DOU de nO: 115. seção 3. páginas 339 e 340 do dia 
21/06/2022. Onde se lê Valor global: 8$ 3432,32. Leia-se: Valor global; R$ 71.875,28 
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material para a distribuição 
gratuita. 600 unidades de kit bebé, em atendimento a lei e° 9.742/93 (Lei Orgãnica da 
Assistência Social), regulamentada através da Lei Municipal 02 1.967/2014 e do Decreto o" 
001/2014 de 01/04/2014, art 30 para atendimento ás familias carentes do rnunid:pio .7 
seus distritos. 

EXTRATO DE INEXIGI8ILIDADE DE LICITAÇÃO NR 2022.10.11.02 

A Sra Secretária de Coacaçáo do Mueicipio de Quinada, Verúvia Jardim de Csaviro';. 
no uso de suas atribuições legais. e de acordo corri o que determina o artigo 26 da Lv ri-
8.666/93 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente processe 
administrativo n2022.1O.11.02 - Incoigibilidade de Licitação, vem RATIFICAR a declaração de 
Inevigibilidade de Licitação, fundamentada no ao. 25, 1 e ao. 26 da Lei Federal nu 8666/93. 
objetivando a aquisição de livros de estudos destinados aos diretores, coordenadores 
escolares e professores para a formação uniformizada Em favor da CENE ' Central de túegoriov 
Editoriais Comércio de livros e Revistas CrOA, inscrita no CNPJ sob o n5 15.360.730/0001-13, 
com sede à Avenida Santos Dumont, 1343 - Aldeota, Fortaleza/DE, em conformidade coei 
Termo de Referência, e com vigência até 31/12/2072. Valor global: RS 103.700.00 

fV'd,,c,,vi,'rii. mar %n, ,nhicuuo 'xi ,',a'x,.mooienvmo 
SitO J/,.,*w. -ram b,/'x.uvi.n.daae vim. mio Oman o;ioro~zzvttce~6, 

ninco.,,.'vin.oss,u'.no d,8,isin,,on,, .',v,v,,,.-'.iP,,O.'hi5.':i-f4jC,h..,, 
do C"4o01 iq.5',1a' n,n,,:i,.. 
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ECONOMIA 
Auxilio. O governo federal antecipou o cabndãrio de pagamentos do auxilio ernergeecial para 
camtnhone;ros autônomos e taxistas. Os dois grupos receberam a parcela do beneficio hoje (18). 
O crorzqra';;a iriciai previa que os depósitos ocorreriam apenas no dia 22 de outubro. 

     

A Caixa Econômica Federal liberou R$ 1,8 bilhão nos primeiros três dias 
em crédito consignado para Auxilio Brasil e BPC para 700 mil pessoas 

Caixa liberou R$ 1,8 bilhão em 
três dias em crédito consignado 

Tropeço 
O Indice de Atividade 

Econõmica, do Banco 
Central (IBC-Br). conside-
rado uma prévia informal 
do produto interno bruto 
1116). caiu 1.13% emagos-
to sobre ulho. Eu maior 
queda mensal do nível de 
atividade desde março de 
2021. quando houve retra-
ção de 1.59%. Na compa-
ração com agosto de 2021. 
o IBC'Br registrou avanço 
de 4.86%. Em 12 meses, o 
indicador subtis 2,08% e, 
no acumulado do ano Ide 
janeiro a agosto), cresceu 
3.76%. Em julho. o IBC 
Br surpreendeu após alia 
de 1.17% 

Juros 
O mercado financeiro 

manteve o cenário para a 
taxa Selic neste e nos pró-
ximos anos por mais uma 
semana, em tinha com as 
sinalizações da BC. A pro-
jeção para o fim deste ano 
continuou em 13,75% pela 
ir semana consecutiva. 
Ja a estimativa de 11,25% 
para o termino de 2023 
foi renovada pela sexta 
semana seguida. Para o fim 
de 2024, uOfltiisunu cri 8%, 
igual peecentaal de um 
mês atrás. Já a mediana 
para e fim de 2025 perma-
neceu em 7,75%, de 7,5% 
quatro semanas antes. 

Menos por mais 
Fenómeno cm moda 

~.supermercados, a redu-
fiação segue a todo o vapor, 
sempre com a máxima 
pague maus e leve menos, 
sem alarde aos despercebi-
dos. E ninguém faz nada. 
Afinal, segundo os órgãos 
de defesa do consumidor, 
tal prática é legal. Nem o 
refresco em pó ficou de 
fora; uma conhecida 
murça resolveu encolher. 
desde agosto, a embala-
gem do suco de 25g para 
18g ou 28% a menos. A 
marca garante o mesmo 
rendimento (1 litro). 
Justificando a redução do 
pacote com nova receita. 

PIB 
Ainda segundo a BC, 

houve melhora marginal da 
estimativa de crescimento 
do PIO em 2022.A proleção 
para a alta do PIB em 
2022 passou de 2,71.4 para 
2,71%, contra 2,65% há 
um mês. Já a estimativa 
para a expansão do PIO 
em 2023 cresceu de 0,54% 
para 059%, ante 0,5% um 
mês antes. O Bo#tim Focus 
ainda mostrou manuten-
ção na projeção para o 
crescimento do PIO em 
2024, em 1,70%. Para 2025, 
a mediana mi mantida em 
2%. Quatro semanas atrás, 
as taxas eram as mesmas. 

A Caixa Econômica Fe-
deral liberou R$ 1,8 bilhão 
em empréstimos consigna-
dos para 700 mil beneficia-
rios do Auxilio Brasil e do 
BPC (Beneficio de Prestação 
Continuada) em três dias de 
operação na última semana. 

O valor médio do eoi-
préstimo ficou em torso de 
R$ 2.600. segundo Daniel-
Ia Marques. 
presidente 
da Caixa, nu 
entrevista co-
letiva do lan-
çamento da 
ação Catou 
Pra Elas Em' 
preendedoras 
ontem (17). 
Marques 

disse 	que 
houve mui. 
ta tentativa 
de fraude no 
programa" nos primeiros 
dias de operação, sem dar 
detalhes sobre o tema, e res-
saltou que o banco leva 411 
horas para creditar os recur-
sos na conta do beneficiário. 

A Cama começou a ofere-
cer o novo empréstimo na úl-
tinta terça-feira (11). A taxa 
de Juros é de 3,45% ao mês 
-um pouco abaixo do teto de 
3,5% ao mês fixado pelo Mi-
nistério da Cidadania. 0 em. 
préstimo poderá ser feito em 
até doo anos. em 24 parcelas 
mensais e sucessivas. 

Às vésperas do segundo 
turno das eleições. a Caixa 
anunciou que irá liberar ES 
1 bilhão cm crédito para im- 

pulsionar a formalização de 
mulheres empreendedoras 
que bote atuam no mercado 
sem CNPI. 

Aquelas que estejam ne-
gattvadas também poderão 
ter acesso ao crédito de até 
R$ 1.000, a uma taxa de ju-
ros de 3,6% ao mós, desde 
que passem pelo processo 
de formalização como MEIs 

micro em-
preendedoras 
individuais). 
O valor pode 
ser solicitado 
até 19 de no-
vembro, Dia 
Mundial do 
Empreende-
dorismo Fe-
minino. 
Com a 

nova ação, a 
Caixa tem 
expectativa 

de formalizar um milhão de 
mulheres. Ao todo, são 30 
milhões de empreendedoras 
no Brasil hoje, incluindo be-
neticiarins do Auxilio Brasil, 
aulõnoosas e informais. 
Segundo Marques, pes. 

quisas qualitativas mostra-
ram que cerca de 70% dos 
beneficiários do Auxilio 
Brasil têm algum tipo de ati-
vidade informal ou autôno-
ma. O programa atenderá, 
até o fim de outubro. 21.13 
milhões de famílias, sendo 
mais de 00% chefiadas por 
mulheres. 
"Ela 	(empreendedora) 

abre uma ME!, realiza o cur-
so no Scbrae gratuito, adap.  

10"çia ".5500 0.000,, 5' 

tudo paro essa ação, também 
terá meio remoto por celular 
ou WharsApp e ações locais 
por todo o Brasil. Quando 
ela se formaliza, abre a MEl, 
faz o curso e já vai ter o aces-
so, mesmo se estiver nega. 
usada, de crédito de até R$ 
1.000 para dar esse primeiro 
passo: disse Marques. 

As mulheres que rece-
bem o Auxilio Brasil podem 
formalizar seus empreendi. 
mentos sem perder direito 
ao beneficio, afirmou a pre-
sidente da Caixa, reforçando 
que as duas iniciativas de 
crédito oferecidas pelo ban-
co podem ser conjugadas e 
não são encludcntes. 
'São complementares. 

quem rsiâ acossando e con-
signado do Auxilio (Brasil). 
e a demanda é enorme, a 
gente quer usar essa ação 
para apoiar a formalização 
entendendo que boa parte 
desses recursos tem como 
destino comprar mercadoria 
hoje. mas o negócio é infor-
mal". disse. 
"Isso é uma rampa de 

apoio para formalizar e. uma 
vez formalizado, ali na fren-
te. sai ter acesso a crédito 
mais barato e vai dar fólegv 
para o negócio". acrescentou. 

De acordo com a Caixa, a 
nova iniciativa em parceria 
com o Sebrae tem também 
como objetivos a promoção 
da capacitação e o ofereci-
mento de soluções de crédi-
to. 

A população feminina 
representa uma parcela do  

eleitorado na qual o presi-
dente Jair Bolsonaro (CL) 
encontra resisfencia. Bolso-
naco terminou o primeiro 
turno atrás de Luiz macio 
Lula da Silva (PT) e tem 
usado o Auxilio Brasil como 
trunfo em sua campanha de 
reeleição. Questionada sobre 
a nova liberação de credito a 
menos de duas semanas do 
segundo turno eleitoral, que 
será no dia 30. Marques afir-
mou ter "autonomia técnica 
para exercer a presidência 
do banco". 

A nova iniciativa faz parte 
de uma série de ações volta-
das para mulheres anuncia 
das por Marques desde suo 
posse, no início de julho. 
depois que Pedro Guimarães 
pediu demissão sob acusa-
ções de assédio sexual con. 
tra empregados do banco. 

Em agosto. o banco lançou 
o programa Caixa Pra Elas, 
com a promessa de ações 
de acolhimento, orientação 
financeira e atendimento 
exclusivo para o público fe-
minino em agências e outros 
canais do banco. Ate o fim 
do ano, a expectativa e de 
que 4.000 agências da Caixa 
contem com esse espaço. 

A Caixa anunciou. em 
setembro, a ampliação de 
medidas destinadas para 
mulheres, incluindo taxas de 
crédito mais baixas, pausa 
nos pagamentos de presta. 
ções em caso de maternida 
de ou adoção e isenção de 
parte das tarifas de produtos 
do banco público 

1,4], ECONOMIA 

Combustíveis: A bomba-relógio 
Que a Petrobras está segurando os preços, isso não é no-

vidade - enquanto dura o embate eleitoral, claro. Prova dis-
so é a que refinaria Maiaripe, na Bahia - entregue à inicia-
usa privada pelo governo Bolsonaro, não custa lembrar - já 
realustou seus preços. A maior refinaria privada brasileira. 
aumentou seus preços de venda da gasolina e do diesel no 
ultimo sábado (15). Foi o segundo aumento após o corte de 
produção da Opepu.. que pressionou as cotações interna-
cionais. No modelo Petrobras, principal refinadorado Pais, 
os repas.se.s estão represados. embora as defasagens sigam 
em patamares elevados desde o inicio do mês. Fontes da 
alta administração da empresa relatam pressão do governo 
para evitar rsoticta.s negativas até o fim da eleição. 

A Refinaria de Mataripe. controlada pelo fundo árabe 
Mubadala. elevou o preço da gasolina em 2% O do diesel-
S10 foi aumentado em 11,9%. No sábado anterior, a empre-
sa á havia aumentado os preços em 9,7% e 11,3%, respecti-
vamente, seguindo o livre mercado. A Acelen, empresa do 
Mubadala que gere a refinaria, diz que os reajustes refletem 
os preços das variáveis de mercado reta, diesel 
e a g6solina. "que se mantiveram em patamares elevados 
no - 
	

. o internacional, em função da queda de estoques 
no 	. A Petrobras sambem diz seguir as cotações in. 
tcrnacious.ais, ma.s defende que não repassa ao consumidor 
volatilidades pontuais nos preços Para especialistas. po-
rem, o corre de produção na Opep .fe elevou as cotações do 
p ro!(. 400; teço pat,;mjr l)cpoo lo ,;'rrin;lo turno 

Energia: Mais uni aumento pode estar por vir 
Cvii rum custo adicional de 0$30 bilhões na cnn-

ir, o que impediria um aumento de 3,6% na 
l 	Je energia nus próximos trás anos, roque 
esta em jogo numa decisão pendente na Aneel, se-
gunda projeção da Frente Nacional dos Consumi-
dores de Energia. A agência avalia se vai estender 
o prazo previsto para a entrada em funcionamento 
de um grupo de nove térmicas a gás que latam 
contratadas de forma emergencial, com alto custo 
de energia, e deveriam já estar operando. A proje-
ção da entidade considera nove empreendimentos 
ainda não avaliados pela Aneel. 

Pio toma boleto uma espécie em extinção 
Segundo o Estudo de Paga-
mentos GMaieos, em apenas 
dois anos após seu lançamento, 
o Pio ia divide o segundo lugar 
nas formas de pagamento, ao 
lado dos boletos A aceitação 

do Pus tem potencial para chegar a 92% nos próximos 
anos. Boi janeiro de 2021.0 Pix apresentava 16,9% de 
aceitação entre os comércios virtuais do Brasil; em julho 
deste ano, alcançou 76,0%. No Mercado Livre, a adoção 

O valor médio do 
empréstimo ficou 
em torno de R$ 
2.600, segundo 

Daniella Marques, 
presidente 
da Caixa 

anta u?.iislO.'PJsrs  
.u, * O sais 25430;.ai  
i.r...eaii. CoaUaio,' 23073 '4007.i?v* Vabl 55 uMtissiço,ts,,lev,. 

easCothia.ia.,,,.cM000a,. mi. O. is.,, OS bo.uSO O.ern,,... 
°.'u.. o,c. 80 sSO.OSO3S5IL *0% 

P;*107.øs Me'**uI ai v.s..o.,cv . 0,.o* ai La,ssau 7O!'455 40 P.000, 0' 
2022 o, is xsa.lP.osr 5 Pn.a.'Í. a,Co.-...a.. v.u.,,.o.  

cixoiso. CO0*.I.*âOa.rO.fl.is. .uflsÇa000.O.',C*S*OesCba..O,.uS.. 

P',h*t'i %io'aiuSai eai.,isO .Ca,I,u5'o. ..,. sovo,.'.,. Lacaias CaCau, 
toai. o. 00, 	euiOS (o*a* ai ou... Rog.0 a. ai'...., 5' 232200i i,5,saP.$*ov 
usei. (.o.00aiy.çai,.4,so...o,.,t,.a.oaàoOuaiØa.ru,uI,'.aaiO 
ruia. (aOS..,.nai4,.na *..O' Suna ..,OC't.o.S.u,a,. i.FSØ.aNi.OtSi, 
...,Ki.uMo..o,n vm,*s,e mios Lssaiuo.,cm...ri.. '004, aio.aio,. 

pu,Au.'a. OiS, xlii uiis cii co,,.'.. ai O...... xxiii,  iv. eCo, 05 
i?OOuiiO 	o. '*753025 C..e.aiu. ...,'.Oai'O 500*50.55,5550405 ,'o,,.. ai 

P,.i..i3Ois4m*0000 .x.000.Lcu,O30.* (*15,400 ,iiiiQfl2 .e55a5.4ocms. 
*00.50,4. ai 1.0057.. o,"O itisO 0.5 ai 500055 54055550 0S. 0.uSO..t5 5 iiO0 00 
aio.m.noop,OLO..o..0.b Mna.u..ersbi.a.0ma,aiw,...oaiai5r,S 
T't.t..*u.5000005t*,ai u.c 	1 
...Oas*.. 1510,3002 2 rais..o,na.cas .,ii000001l'iaOZi MS.%0, 
.,.aitai.000aai 	 saisa,..sQlI,iOio.,o.sis. .n.Moaise,a 
o,oaiis 	5i.e0.iOOl,,2i22 ,?1SiOS,.Se..,IS,.MOSCOOOS.0SL*05is $fl 

.5000-ai 2.05,,,. .5%, o. a ai ca.. a452ai 050v. 00*00,0 

.s.ai..sço a aia 'coolôro. Swai0.. ,aiwo.... ,00urocsoove .5,5* 
ai r..45. ai sutIs 1(0,700,5 ia. ,,"Oil,Oi* OO 05'O5 

is 05ai0 	.ia.ai a o.u.. 'la?' sa' 5*  ...,ai ao,., • aiai'ai..Øo ai soa es 
5 5,0*0.950* cais. ii '1700*5 0,0 RATSFCOR a aic*0ço 7. ..qba. a. 5ai 
(00 (.0 505 . 745 OeiO.O.5500* bOi,. &o 	5 100-50 LO. P0*, 'acapa 2.o 
2?2702.5.'al.0 .0.45.05,, .5*1,05305;. ii.,. -.0.0,0 00010450,58 
saio. 500o 'a ,,..o, o..app,sos ci 10005505 7.5*» 

p..o.o,..Mau.a.o,a..o.uis. ie0,ifr7.0 C5,o.*M*d000liO.00.Oo,455 50540 
27ai1,.OSSUa.Si.a0.iO.0.isO... 

00570 ,,00.55'q50ari* ,,,,705PCOO.uss5a,o,c.. 
050isai U*.çhc 	 5050 fliSO iSu a,roO..is,fiSCC'ix 05o.a' 

E.',  a.. o. cccx.'... ai Moio.. (550. Caia.... ai 
,hoe.,.,,iaitiOA ,',aioO.IOCsPJ.o,o" 15570575100i.il aiai..a..*.,.a.5.'.*. 
0,4004 liii .O5..0 fe,'.C5 .,0S2'S0,,1.500.,OIl,iTS"5.Oai 8.74,50.00000.04.55 
sto 5,110520 v.*. ,ua, 55 o, cova, 

P..t.auauiM..c,s.u..Su.ai(a*,Cat*ir.04.10030 iiOolruZlsSilP 
Canon. .5050 S.u.M.5...,'.aiow.,sOo,t toa.aiEa.c O 00.0,5 o,55* 
*17.5,,ibfl501 1iXCtst40fl 1005250001 0S,fl5Wø*Sd riisiz02 
5.. gri25 0,5.0,00cm Ooou'oo,o.eu.50..o..,45u.ai0 

Oowaru 7050 ,..,baiM4_naito u,.u.ais.P w4OIa.o,*ue.510ii'asiaai 

P,.x,s.a..'.ai..o. O*o..ai.*5.00'J,ac. soa co, oov.0,,auoo. zai.t*r, 
*,aaiouo.s.a-,05 ,.*5o.54.s.5.s's*'iso'l0olt,0.M.,40.e 

c.,*.-aia,soo,, o. 0000a* oo.ocolaa000 a 0.35*5:3. 0.,soSM.. SOØ50CSO as.. 
.0.0.03*.. 00*1ai..0, 4**'S*uOo M*0505 1,0.55.5*03*50*. 	OOfl0S50 
.40100-500*s*l 05*40.1,0'l MIS'.:» 5.055*0 *0o 5 2.'d04ai aiai44Si ..!.0ss 

0005,3 20*151*0' 054,04,: *07_SUS 350* '.0*7_O *30 '.00 o.is s.oO ;P00,.00'ei 

ce.P 001,505055. *5• o.u.0 ai" *I*Sai015M. 05 'lai000ai5C, e.. (5 po4.,Oai OS 

O'liOOO'iS.SiOS WC,0S5%i540045 »soa'c,aa,. ,* 00400,405.05 nm.toi 

,.ro.au.osv.saiai.e.'s,.o,uoao.M,o,rus,va la, ai,...-, .00,5-1,0;... 

ano,. 	500'loaiiaiaiai*Ot.aiOilS. iv.ss.ai...o soa, 0,.5.0501ur.ai 

Oa.ai,O0e-,0( - ,a * 100.u5 01.550(5,4,4071' 0052851*0 

00v-o- 
o... 

00(0a S,000. - 5.0.54.0,05,4.. S..o. 0,0 010,"is 'uo*csi.. 

suou. 0550050, Saiu. 0.. M00451r00 s.i505 7*0 737 Cii3O  

ai o,.,.', 0,22512* soa'soP.Oe.s.*s CopO R.,.00 ai poço. 50 1,.a-ai( 
504,50..d. 0,4ai. .oa.ioo'a. i5,-OOaiS. WOaidJ 254501*ai 

102,; D'usa. 0000.5vaai t5405)elOOSOO*40ai5 SIGO '500305202;6 (00.40 

o. 0000is 7040fl00 00uiO4o,o,'.*', '5005015 a000ne '4705025 00.0.0.0. '3* 

soai .00,0. 1ai,..ia.0010O.da Caa'ou..000 *0,5.o. 

AMER~ S,A. FILIAl. 1524 
oNCas OO.778,574't740-7O 

rosaimaMai*,aia.00.A.aiooaa Uc**,Ou.00i.o. p.*aa.iauipac.14.755a,  
0,500407' l*13022200'0.000aàdio.6øii.d.00WOWOMOSC.IOS0St.'0* Oati&..d. 
42355. 81ais*.rcISn.0c .0904.80 *001,0*, G.SaoO.oss. 724'. CaibO Ou 

005.0051000. o i_5ff1010'4Oai dai 009400,0 *0,044, 5*0 50.0,.. o I,.,i.05000 56 


