
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO DIRETA- COPECOD 

CREDENCIAMENTO No 002/2016 
CONTRATO N.0 0065/2017 

Contrato de PRESi AÇÂO OE SE 
celebram entre si o MlJNICIPIO OE 
e a EMPRESA MED ,,AMADO CENT. 
LTDAME 

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n° 14.109,763/0001-80 com sede na Ru 
Drummond s/n.0

, Camaçari- BA, representado neste ato pelo Secretário de Saúde, Sr. ELI 
MORAES DIAS, portador do R.G n° 1385.521 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o no 197. 
devidamente autorizado pela Lei Municipal n.0 668 de 27 de janeiro de 2005, doravante. ' 
CONTRATANTE, e a Empresa MED AMADO CENTRO MEDICO LTDA, CNPJ/MF n°20~03 
21, situado à RUA U 18- PVMTO TERREO ANDAR N° 01, SALA101-AREMBEPE, CEP:: 
CAMAÇARI-BA, telefone (71) 3624-1812, e-mail cmocentromedicoorla@hotmail.com, h 
CREDENCIAMENTO N° 002/2016, neste ato representada pelo sro Bruno Santos Amad 
de documento de identidade n° 08481729-14, emitido por SSP/BA, inscrito no CP 
804.156.285-04, residente à Av. Tancredo Neves, 2227 APTO- 1709, Ed. Salvador Pri 
Caminho das árvores, Salvador BA, telefone (71)9255-2785, doravante de 
CONTRATADA, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja celebração foi at;Jtorizada pelo d 
fls. 1 do processo administrativo Mãe n.0 00558.11.07.611.2016 e Processo 00850.11.07 
que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.o 8.666/93, Lei Complementar h,0 123/2006 
posteriores, Lei Municipal n.0 803/2007 e legislação pertinente, as quais as partes se sujeita 
sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a sego 
ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos: 

1) Edital de CREDENCIAMENTO N° 002/2016 e seus anexos; 
2) Lista de Procedimentos Autorizados pela Secretaria da Saúde. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de saúde aos usuários do Si 
de Saúde- SUS, dos procedimentos elencados na Tabela constante no Anexo I deste instru 
de assegurar a melhor promoção e assistência à saúde, de forma complementar as ativida 
pública, segundo critérios e condições estabelecidos no Anexo I do edital de CREDENCI 
002/2016, que fazem parte integrante deste instrumento contratual independente de transcriç 
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§1<> Este contrato contemplará os procedimentos constantes da Lista de Procedimentos Apr ados pela 
Comissão Técnica de Credenciamento da Secretaria da Saúde e será executado nas in lações da. 
CONTRATADA, no âmbito do Município de Camaçari. 

§2° A préstação de serviços em local diverso do estabelecimento da CONTRATADA 
previamente autorizada pela Secretaria da Saúde de Camaçari- SESAU. 

§3° A terceirização de algum dos serviços pela CONTRATADA dependerá de aprovação 
SESAU. 

§4° No caso de aprovação pela SESAU da contratação de terceiros pela CONTRATAO 
execução de algum dos procedimentos deste Termo, tal terceirização será d 
responsabilidade da CONTRATADA, ficando expressamente acordado entre a 
CONTRATADA a inexistência de qualquer responsabilidade soUdária ou subsidiária d 
relativamente a eventuais obrigações contratuais, fiscais, previdenciárias. e trabalhistas 
das aludidas terceirizações. 

§5° Na ocorrência de terceirização pela CONTRATADA de algum dos itens o 
credenciamento, o contrato permanecerá entre a CONTRATADA e a Secretaria d 
Camaçari. .. 
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I ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNIOPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO DIRETA- COPECOD 

A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas ·I ndições e 
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer no rnecimento 
de bens e serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial. atualizado do p ço unitário, 
e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos§§ 1. 2.1) do art. 
65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
Projeto/Atividade: 4114 e 4119; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 0601.002 .. 20 
25. Nos próximos exercícios vigorarão as dotações orçamentárias que forem adotadas no 
vindouros. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS 

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de s 
podendo ser prorrogado conforme legislação em vigor. 

PARÁGRAFO ÚNICO- O prazo de vigência deste contrato poderá ser aumentado ou reduz 
Termo Aditivo, obedecendo aos limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal o, 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO 

mediante 
.666/93 e 

O preço a ser pago a CONTRATADA será determinado de acordo com aplicação das 
Procedimentos SUS Nacional e Tabelas de Procedimentos Municipal, adotadas pela Prefeit 
de Camaçari, constantes no Anexo VIl do Edital de CREDENCIAMENTO W 000/2016-
levando-se em consideração as quantidades de procedimentos efetivamente realizados. 

abelas de 
Municipal 

IOPECOD, 

Nos preços fixados neste Contrato, já estão incluídos todos os custos necessários a 
objeto, tais como: salários/alimentação/transporte dos seus empregados, enca11 
previdenciários e trabalhistas, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos 
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumpri 
CONTRATADA de suas obrigações. 

§ 2°. Tomando-se por base a démanda provável, dá-se ao presente Contrato o valor 
estimado de R$ 3.428.577,48 (três milhões, quatrocentos e vinte oito mil, q 
setenta e sete reais e quarenta e oito centavos). 

§ 3°. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

ecução do 
s sociais, 
quaisquer 
rito, pela 

§ 4°. Os valores estipulados dos procedimentos contratados serão reajustados na mesm roporção, 
índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. Este reajuste orrerá de 
forma automática quando das alterações dos valores nos sistemas oficiais de proces menta da 
produção (Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS e Sistema de I otrnações 
Hospitalares- SIH/SUS). Conforme Portaria MS/GM n° 321, de 08 de fevereiro de 2 , (.Item 8 
do Anexo), a composição dos valores definidos para os procedimentos AMBU I RIAIS e 
HOSPITALARES, tanto da Tabela Nacional quanto da Municipal, incluem: 

L Serviços Ambulatoriais: taxa de permanência ambulatorial, serviços profissionai I materiais, 
medicamentos e apoio. ,I 

11. O valor da INTERNAÇÃO hospitalar compreende: I[ 

a) Serviços Hospitalares -SH -incluem diárias, taxas de salas, alimentação, higi 
1~. pessoal 

de apoio ao paciente no leito, materiais, medicamentos e Serviços Auxiliares Díagnose 
e Terapia- SADT (exceto medicamentos especiais e SADT especiais); e 1 

• I 

b} s_erv1~?s Profi~sionais - SP -. Correspondem à fração dos atos profissionai 1

1 

(médicos, 
e~rurgooes denbstas e enfermeoros obstetras) que atu~am na internação. I• 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO DIRETA- COPECOD 

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO 

o pagamento será efetuado, mensalmente, conforme medição dos serviços efetivamente Pf 
prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscai/Fatu 
com os quantitativos constantes no Relatório de Produção relativo ao mês da fatura, d 
atestado pelo gestor do contrato. 

I qdos, no 
e "acordo 
idamente 

Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou 
1 

parte, a 
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências : essárias 
à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de rea sentação 
da fatura, devidamente corrigida. 

§2° Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquJdaçã qUalquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, s que isso 
gere direito a reajuste de preço. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA: 

§ 1°. DOS DIREITOS 

I. Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas ondições 
avançadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 

1

o prazo 
convencionado. 

§ 2°. DAS OBRIGAÇÕES 

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; e 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato, 

11. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar os serviços de acordo com as exigências e condições deste instrument 
bem como do Edital de CREDENCIAMENTO N° 000/2016 - COPECOD e seus 
Lista de Procedimentos Aprovados, que são partes integrantes deste Contrato in 
de Transcrição; 

b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Se rança dó 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais; 

c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com a!:; obriga 
mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado~ documentos que comp 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigaçOes assumidas na presente li 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tribUtários, fiscais e com 

e) não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA EXECUÇÃO 

CONTRATO N.• 0065/2017- Pá 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO DIRETA ... COPECOD 

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização da execução do objeto ora contratado será exercida pela Secretaria ~ 
Camaçari, com poderés para: 

§1° Transmitira CONTRATADA as determinações que julgar se necessárias; 

§2° Recusar a execução do objeto que tenha sido executado descumprindo ições ora 
pactuadas. 

§3° Determinar o descredenciamento, bem como a resctsao contratual, nas h teses de 
descumprimento ou de cumprimento irregular das regras aplicáveis ao credenciamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização da: CONT NT~. não 
eximirá A CONTRATADA das responsabilidades na execução do objeto do presente Contra ,. 

!! 
CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contra s, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação~ 

A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadímplemento de suas obrigações c 
penalidades previstas na Lei Federal n. o 8.666/93 com alterações posteriores, se 
responsabilidade civil e criminal. 

A CONTRATADA estará sujeita à aplicação .das seguintes penalidades, após reg 
pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos: 

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

11. Multa por atraso imotivado na execução do objeto, nos prazos abaixo definidos: 

a) até 30 {trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura da prestação do servi 

b) superior a 30 (trinta} dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamen 
empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura 
do serviço; 

I 
r apuração 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de penha ou 
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação do serv 

111. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais d 
dias; 

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os 
contratação, no âmbito da Administração Pública MunicipaL 

IV. Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor global da contratação, a 
prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 

a) descumprir as exigências da contratação e os quantitativos estabelecidos: mu 
1 

de 10% a 
20%; 

b) paralisar a execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à A inistraçâo: 
multa de 1 O% a 20%; 

c) utilizar equipamento e produtos como em bom estado ou verdadeiro, falsificad furtado QU 
danificado: multa de 20%; 

d) executar o objeto com falhas que causem danos a terceiros e/ou a A 
devidamente comprovado: multa de até 20%. / 

CONTR8TO N.• 0065/2017. P 



I ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
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§4° A suspensão temporária do fornecedor cuja contratação com a Administr 
Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 

o Pública 
ntratações 

no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe toi imposta. I 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdmirJiStr<;lção Públi 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no INCIS 
enquanto perdurarem os motivos determinantes de qualquer puni~o ou 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalida 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejufzos 
depois de decorrido o prazo d<;l penalidade aplicada. A CONTRATADA que cobra 
ou seu acompanhante, qualquer complementação aos valores pagos pelos servi 
estará sujeita às penalidades legais, bem como declaração de inidoneidade; se 
demais penalidades da legislação em vigor. 

As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no pr~zo máximo de O 
ou serão deduzidas do valor correspondente ,ao valor global da contratação, 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, ou, ain 
judicialmente, a critério da Secretaria Municipal da Administração. 

§7° Caso o somatório das multas seja superior ao valor da contrata~o. o contratad 
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente. 

§8° A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a dep 
da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administr 
Municipal, não impedindo que a Administra~o rescinda unilateralmente a contrata 

§9° As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular 
Municipal da Administra~o. permitida a delegação para a sanção prevista no 
desta Cláusula, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
(dez) dias da abertura de vistas. 

§10° Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (qu 
horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA ALTERAÇÃO 

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá s 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, 
"b" da Lei 8.666/93. 

I 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATA O 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontrata~o. n 
parte, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da L 
8.666/93; ,r•deral n.' 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de credencia 
que haja conveniência para a Administração; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

I 

nto, desde 

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos de rrentes da 
contratação, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunç , do obje~o· 
do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma dete inar. l1 

!I 
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ESTADO DA BAHIA 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONT 
terceiros, ainda que vinculados á execução do presente contrato, bem como qualquer dan 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 
prepostos ou subordinados. 

§ 1° A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta 
contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despes 
sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a 
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pe 
competente. 

§ 2° A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de pa 
execução dos serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem q 
da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando co 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrênCia, ou porord 
e escrita da CONTRATANTE. 

§ 3° Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do o 
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes: 
tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes so 
efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor qu 
tenha sido pago à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixe de exigir da CONTRATA 
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando c 
de exigi-la em oportunidades futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para diri 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer out 
privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 
de igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 

Camaçari- Bahia, 04 de Maio de 2017. 
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ATA.l>A3•REUNJÃ.OQ{U)IN~DQC~~SE~~OM'QmC1P. 

. DE~AúDJEM;~J:DE-ÇoDE%011· I 
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. . . . . . ~ .. : ... , . . .. r 
.Aos ~u~nze ~ias do m~s de mar~~~ ano <lod~ismil e Qn%0, ás 9:~ nôA~órf~r 

. 'da Vtgtlâncta e PlaneJamento~ .Saúde, ~unU"~tn~se os·eonsetfWíirosMúntcl~S, 
de Camaçari, devidamente. convocado~ #a s~gi.nda Reunião Exfiá<)rdinár~ a pi' 
seguinte pauta: Ol.In{ormes;· oz., ApreseQ..,çibdo; DepartaméD;to ~e.A,;,dito~ 
e AvaUaçio e Regulaçio do ~US;.aJ~. Prês~ de"Coa~ d9 4t'Trimest.r! 
O que ocorrer; estavam prósenfet os ropiesenta!)tes .~· Go:Verao: S~SAU~'( 
Saúde) Sandra ·Hei~ ~arques· ~~~~egrino; T~b$lb4~~: Servi<tores · PúbU .. co 
Verbênia Lúcia da SHV.~ SIU'l~~. AAC$(.Assoei~ dos ·Alentes ·comiJnitârios .... 
Maria Rita Pereira 'Motira;<A~$00iaçãô dos A&ente$·Contendo~sde Doeri98$ . 
Luciano Santo~ Lima; Usdrios: ·ASS~CA~;; As~~ dos E~ãngéliços deJ 
Adaihon Batista ~' SHva; .SINPT!CCG .. (Siqdicà~ô: da Con.suuçâo Civil dej;, 
Edenivatdo .Mendes An~ttciação~ ~ãtõ!*l ~· CrumçS•J?ranciséa, Oliveira" M l 
(Uni$o das Organizações $oeiais t: .cultuiàit de ç~~r Matii Josê doS s . 
,APAE - Nóbia França ~~iraj Parócjuià;~lo &mt<) ~~te Gof<lo-- Cle()Jti~. 
Siqueira; Assooiação Pestal~i de~~:. ~c,a J\tves 4e ~~Çrupo Gay: ~· 
Pauto César. Souza Çost~ ..- Pre:sidente; OOJ'lstatandQ 'quorum o. Jirl,sidente P~lc 
reuni!o c4mpdmenta1ido seus pares e:ênquanf():~gu~·a equipe da .··· .· ·. 
ponto t(êS da Pauta ~sando à pàla\tra · píra â·téofli~ da·~ Lucilene" 
pela presta~o.de contas da ~l3~AV a~~ãpre~ Ç6piâ'clls ~ ti~i, .. d~ .. 
de pequenas ·'despeS#S . sen~-J'Mpoqsável pc)~ ~stas ~~545 ~··~oJ~nátia · Sir 
foram apresentadas cópias assinadas das pâglb@S.·• -~ó· 4• ooh~s'~ue 
assinaturas, foram apresen~: as nota.S:comprdbat9ria$lde tQ(jó$ ~.pagam~ . 
que surgiram dúvidás, a co~lh~irà"Marla.)o~qu~ióna.~obrt ... i.J>ágin.a sei~ 
tàmecimento de dcket refeiflo e ~bre ~staÇici de ~iços d~ paisagi$mo JJO 

29.000,00(viníe. e nov~ mil reais); énquànto. que muitas. unidades. o matO j 
conselheira Sandra enquanto· Subseçr~~ respondê tiU.C:.o. COJ1~~i:Q· com .ll;~f'e r 
foi encerrado. em seguida'Lucil~ne retoma a apresent:aÇêó·ponti;lllJ'ldo que o ite · 
Cooperativa de Transportes Te:rre5tres. o históricO' está errado, quantô a GRAD 
que a mesma é uma empresa. dé consultoria. que está:aSsessoranâo a Secretaria~ 
Implantação do Fundo Municipal de Saude. o son~l~iro Presidente solio .. 

. disponibilizado ao ccinselho o procesSo· 4e contrataçÍo .da referida Empresa;.'e 
.conselheiro· Presidente. eonsul~ · seus . pares se ,sentem· .c6ntempl,ados com as J . 
apresentadas ou se tem mais algum queSt:lonamen~~ 1t1o havendo o mesm · 
P~stação .. de conta's do 4l) T~mestre cíe; 2010 avo~; sendo .. a.aprovada pe:l 
passando para' o item dois d~ ·~~ ,VJtor e, Oi~i dâj~quipe ci~ f<."ipla~g são 
fazer uso da palavra. âpreseri'tàn1 T~la de prq~bne,Ítt9s' qtte nl() ·~o Sendo 
município e segundo a*PPJ .. (Prop~ ·~-~·l,rt~a)·.e~~P .... · 
foram ·pfertados àO. ·mul'l'i'dpió• sendo·Telto"i!ex>rdo d~ :compra de, serviços.~ 
chamamento público cot'l).'pnde nú~"9o 'de• ~eálnientos.' p~ muitos. 
foram otertados~ quandoab~,Jgen~adeOt'erta·irnedi.~te todas·!lS vagas 
sistema. . na alt.a complexida.de,. ~i:. :S~ci~l~' .~~~ gu~ fosse\eJa.borada .. u. 
Procedimentos de Oiagn~se~ Terãpias &_pec~~(.ós que ~ tem )tlaiqr 
ofe~ a ·tabela . tbi daboracta. tendo. ccimo.• 6ase ·a$· tàbela SUSi~CBHPM, R 
. - " - •• I , - '·--~ --;:,- ~ " , >,...._ -•~<- ·--. ~-:~~-,.· . • i 
fixando valores· a se~m cop)p~m~9s'~()ljl,.ret1l~s·própd()St ne~se.IL 
estes de\lerão ser ~íza.Çós deot;o 'da b~~ térriwnafdó,munlçlpio, a Con'seJhe 
per a Dinaci' se ·tem a;:éxpeêfativa que çem ÇSta:•ta~la' va.i melb:()raf' ()'I 
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porque na.realidade qUI?d~ o. at~nd~~~ • .é.~~o.sus.;~ifere~iado do.parti~la 
coloca que es,ses procedtmentos serlo.27o/O acuna da \~~la SUS; que .quandª. ·.· ... cl 
credenciam eles assiQSn1 contrato· se . comprometeQdo e· auditoria•. ·acom . i 
c um. prindo o que fo~ tirmado, se n.âG 8. c'fnica pede ser desc~~enciada. os u •. · ... _io~ 
pode está registrando denuncia. na ouvidoria SUS, n~ havendo mais .qu~sti. . 
co~e~heiro Pr~si~entc Páulo ,co~ ~~etes<a. T~l.a.de Proc!'d~~entóS'deiD' 
Teraptas Espectahzados á aprov~J sendo aprova$ pot: unantmtâe.de; no q~e 
discutido a realizaçãO aa s• Confer6nc~~ Murd~i~ 1ie. Sàúde e .dáS Pré Cor1f'erê .ç 
deliberado que a conferência· será r~lítafia' de. 15 á lidejulho na Cid11de d(.} S ber 
Conferências serlo. na .cinco tegiõ~. de· ~de no peri~o pe 27. de. abril á 31 \d~ 
colocando' para cornpor a comi~sjo de· orgatdiaçâo da 'mc:srna ó~ conselh( ; s · 
Costa. Verbênia. Edenivaldo, Jyanilda,-·s.Mra e ·xan..m·secretãPâ do ~Qn~lb 
deverá jndicaros reJ>~ntantesdà s~tari~dãndootmtinuidâdô oÇónselhe· 
co leoa que saiu matét:la re~ten~ aó crus~ ond~ con. que o ~ferido ~j 
médi~quarenta pessoas pQr di~~ sendo~qu~·a .e9ui~-~~incompteta Jó.tem,:. 
atendendo e ainda uni é;emp~e,StMo; rfló tem téc'niço'de seguran~.nel# ·. 
segurança, os serviços furicionam p~amente; h~:vendo muitas di$CusSões a 
conselho. Adriana coloca que já ho':lv~· pu~ discu~ com rel8910 ao CERÊST 
que seja formada uma comissão para qu~ acottq:)anh.e e~ situàçlo, reúna com} , 
secretário para que se tome ~ devidas provjdênc:ias •. sendo a proposta acatada ~ p 
compor a comissão os Conselheiros ,Edcniv. afqo, .. A'qailton e.Mari.alosé; nio·h·· v. 
nada a tratar o Presidente Pàulo Costa 'deu por ence~da,.a reunilo'i eu Adriana. 

Santos lavrei a. prese. nte A. ta·. q. uoapósUdae .mando. de acor. d·o·.· será .. Jl····.·.·s·~ ada ... ··· ... po .. ~~Jn'l····· .~rosprese~ .. · ~-~~ 
~~dA . ~~ ~ ~ ~~r;hc-· í 
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