
ESTADO DA BAHIA

8 C 6PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 - CEP 46900-000 -Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 11.235.051/0001-19
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

www.seabra.ba.io.org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS N°0224/2021
REF: CREDENCIAMENTO N° 002/2021
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0140/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DES
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E
NAS CONDIÇOES SEGUINTES, DE UM LADO COMO
CONTRATANTE, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEABRA-BA.,
CONTRATADA, A PESSOA/EMPRESA, THAIS DA
SILVA MIRANDA.

DE E DE OUTRO COMO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° 11.235.051/0001-19, om sede na Rua Cónego João Pedro Alves, S/N,
Centro, Seabra-BA, CEP 46.900-00neste ato represento pelo Gestor/Secretária Municipal de
Saúde, a Sra. KATIA MILENE LOPES ARAÚJO, brasileiro, inscrito no CPF 942.466.455-91 e R.G.
581666887 SSP/-BA, residente e domiciliado na Jacob Guanaes, 131, Centro, Seabra, BA, CEP:
46900-000., doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado a Pessoa Física THAIS
DA SILVA MIRANDA, brasileiro, maior, capaz, médica, inscrito no CRM sob n° 12209-P-MT,
portador do CPF 033.700.915-50, R.G 14.295.371-75/SSPBA, residente e domiciliado à Rua
Heliodoro de Paula Ribeiro, n° 313, Centro, Seabra-BA, doravante denominado CONTRATADO,
resolvem celebrar o presente TERMO, elaborado de acordo com a minuta examinada a aprovada
pela SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA - BA., observadas as
disposições da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, nos preceitos de Direito Público, aplicando-
se lhes supletivamente, o princípio da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito
Privado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETOr>
O presente contrato tem por objetivo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS de CLINICO
GERAL, conforme condições constantes do termo de Credenciamento em quantidades e
especificações contidas no Edital de Credenciamento 002/2021 e Proposta/Adesão do Contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. Os Serviços Médicos que serão prestados pelo CONTRATADO, dentro das dependências das
Unidades Básicas de Saúde, deverá(ão) atender as seguintes especialidades, bem como, as
respectivas estimativas mensais de atendimento/valores:

2.1.1. SERVIÇO/ESPECIALIDADE:

a) Atendimento Ambulatorial de na Unidade Básica de Saúde: 40 (quarenta) horas/semanais;
b) VALOR: R$ 11.017,75 (onze mil, dezessete reais e setenta e cinco centavos)/mês. , tendo o
valor global de R$ 132.213,00 (cento e trinta e dois mil, duzentos e treze reais)
c) prazo de execução: 12 (doze) meses
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2.1. Da forma:
2.1.1. Os serviços deverão ser prestados obedecendo rigorosamente às cláusulas do Edital de
credenciamento e legislação própria.
2.2. Do prazo de início de serviços:
2.2.1. A Contratada deverá iniciar a prestação do serviço imediatamente após a assinatura do
Termo Contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE
ENTREGA

3.1. Do local de execução dos serviços:
3.1.1. Os serviços serão realizados nas dependências do Contratante, em um dos locais
selecionados pela contratada relacionados no parágrafo único da Cláusula Primeira, onde estarão
instaladas toda a infraestrutura e tecnologias necessária à realização dos serviços demandados
pela Secretaria de Saúde.

3.2. Do prazo de execução dos serviços:
3.2.1. Os serviços deverão ser prestados no prazo estipulado na cláusula primeira do presente
termo, a partir da assinatura deste contrato e mediante Ordem de Serviços.

CLÁUSULA QUARTA- DA LICITAÇÃO

A contratação dos serviços médicos operou-se por Inexigibilidade de Licitação, conforme
disposições contidas no Processo Administrativo para Contratação por meio do Credenciamento N°
002/2021, além de submeter-se, também aos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES

O 5.1. Cabe a Contratada:

a) Executar os serviços contratados obedecendo ao procedimento descrito no Edital de
Credenciamento n° 002 /2021;
b) Manter sigilo sobre as informações obtidas em função das atividades realizadas;
c) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do contratante, ou
ainda a terceiros, durante a execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
d) Comunicar ao contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;
e) Manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93;
f) São expressamente vedadas ao contratado;
f.1) A veiculação de publicidade acerca do credenciamento, salvo se houver prévia autorização do
contratante;
f.2) A subcontratação total ou parcial de pessoas ou empresa para a execução do objeto do
credenciamento.

5.1.1. Atentar-se às normas do Ministério da Saúde relativas ao objeto do credenciamento. 5.1.2.
Acompanhar e alimentar o sistema eletrónico do Ministério da Saúde, onde serão disponibilizadas
as soluções para os municípios (se exigível).
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5.2. Cabe ao CONTRATANTE:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
b) Proporcionar todas as facilidades para que o credenciado possa cumprir a obrigação de
prestação dos serviços;
c) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, na forma indicada no edital de credenciamento e no
presente termo;
d) Aplicar ao credenciado as sanções cabíveis;
e) Documentar as ocorrências havidas na execução dos serviços;
f) Fiscalizar o cumprimento das obrigações pelo contratado;
g) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto deste contrato que venham a ser
solicitados pelo contratado.n CLÁUSULA SÉTIMA- DO PREÇO

O Contratante pagará à Contratada, pela prestação dos serviços o valor global estimado de R$
132.213,00 (cento e trinta e dois mil, duzentos e treze reais), em parcelas mensais, referentes
aos serviços efetivamente realizados, no prazo de até 30(trinta) dias, após apresentação de nota
fiscal/fatura e com base no atesto expedido pela autoridade competente da Secretaria Municipal de
Saúde de Seabra/BA., em planilhas de medições de serviços que deverá ser encaminhada pelo
Fiscal do Contrato ou comissão responsável.

CLÁUSULA OITAVA- DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

8.1. No caso de Pessoa Jurídica, apresentar relatório contendo dias trabalhados, carga horária -
comprovada através da folha de frequência e escala de plantão; relatório contendo descrição
sucinta dos serviços executados/procedimentos, acompanhado da nota fiscal correspondente aos
serviços executados.
8.2. No caso de pessoa física, serão computados os plantões ou carga horária apontada em folha
de ponto/frequência, apuradas as frequências, ausências/falta pelo responsável da unidade.
8.2. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a fatura (nota fiscal) deverá ser emitida pela Contratada,
contra o Contratante em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede a Praça Benjamin
Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF 11.235.051/0001-19, nos termos constante do contrato.

CLÁUSULA NONA- OS PAGAMENTOS

9.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com as Medições Aprovadas,

mediante a apresentação dos originais da Nota Fiscal acompanhada do relatório contendo dias
trabalhados, carga horária comprovada através de folha de frequência e escala de plantão; relatório
contendo descrição sucinta dos serviços executados/procedimento realizado, e relatório de
acompanhamento dos serviços feitos Fiscal do Contrato. Tanto a Nota Fiscal quanto os relatórios
deverão estar atestados pelo responsável pela unidade de saúde, e, posteriormente, validado pela
Secretaria Municipal de Saúde.

9.1.1. Os pagamentos (processados em Ordem Bancária) serão efetuados mensalmente,
realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome da Contratada - em instituição
financeira, agência e conta corrente por ela indicada - sendo que a data de exigibilidade do referido
pagamento será estabelecida, observadas as seguintes condições:
9.1.1.1. Em até 30 (trinta) dias, contados da emissão da Nota Fiscal, desde que a correspondente
fatura (nota fiscal), acompanhada dos comprovantes de recolhimentos e demais documentos de
apresentação, seja protocolada ao contratante, na Secretaria de Saúde do Município.
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9.1.1.1.1. A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua
apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de
dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.
9.1.2. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
9.1.3. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a contratação do serviço, acima estimada será atendida com recursos oriundos do
orçamento anual do Município de Seabra e correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 06.00 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 2036 -Gestão do Bloco de Atenção Primaria à Saúde
Elemento/fonte: - 3.3.90.36.00.00.00.00.6.1.02 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Elemento/fonte: 3.3.90.36.00.00.00.00.9.2.14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por meio
do Gestor e Fiscal ora designados.
10.1.1. Gestor do Contrato: Secretária Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde de
Seabra/BA), responsável para acompanhar e controlar a execução do contrato, cabendo-lhes
assegurar o cumprimento do objetivo e das atividades credenciadas: guarda do controle e
organização dos documentos; controle de prazos de vigência do instrumento contratual; resolução
dos incidentes fora da alçada do fiscal. Responsável pela consolidação das avaliações feitas pelo
Fiscal de Contrato.
10.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n°. 8.666/93),
ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da
Credenciada pela solidez, qualidade e segurança destes serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos
Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e nas situações previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS PENALIDADES

13.1. Serão aplicadas as Sanções Administrativas previstas nos Artigos 86 a 87 da Lei Federal n°.
8.666/93 em caso de descumprimento das obrigações e condições de execução;
13.2. A Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Seabra-BA., poderá considerar suspenso,
administrativamente, a prestação de serviços, independentemente de qualquer interpelação judicial
ou extrajudicial nos casos de:
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a) Paralisação dos trabalhos pela Contratada sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias
consecutivos;
b) Em caso de inexecução dos serviços e inadimplemento contratual.
13.3. A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da Contratada assegurará ao
Contratante, o direito de rescisão nos termos do artigo 77, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, bem como nos casos citado no artigo 78 da mesma lei, garantida a prévia defesa
sempre mediante notificação por escrito.
13.4. A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e parágrafos
da Lei 8.666\93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado na forma do art.57, II da Lei 8.666/93.
14.2. No caso de ocorrer à comunicação da prorrogação pela Secretaria/Fundo Municipal de Saúde
de Seabra/BA., a Contratada poderá manifestar a não concordância, quando então perderá sua
condição de Credenciada.

14.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual
deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.
14.4. A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público ou pelo
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICIDADE

O CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, ou até o quinto
dia subsequente, o que ocorrer primeiro, providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário
Oficiai do Município de Seabra, nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO CONTROLE

O presente contrato será submetido à fiscalização da entidade de controle interno, nos termos da
lei, bem como a disponibilidade para os órgãos de controle, de conformidade com a fonte de
recursos que subvencionam a presente aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços são fixos e irreajustáveis, exceto nos casos de reajustamento dos valores oficiais
realizados através ato normativo ou medida administrativa, ressalvados os casos previsto em lei
para a observância do princípio do equilíbrio económico financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FISCAL DO CONTRATO

O fiscal do contrato bem como o seu respectivo suplente, serão os designados pelo gestor da
pasta, conforme relação abaixo, os quais deverão observar e fazer cumprir as cláusulas contratuais
e demais termos e condições previstas no instrumento convocatório e seus anexos:

1 - Unidades Básicas de Saúde

Fiscal do Contrato, Sr.(a) Mábia Abreu Soares, servidor público- Decreto n° 1308/202 - CPF
003.626.455-58
Suplente do Fiscal do Contrato, Sr(a) servidor público
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O presente Contrato é regido pela Lei n° 8.666/93 e modificações posteriores. Nos casos e
situações omissas neste termo, aplica-se o que, para o caso específico, determinar a Legislação
Estadual e Federal, seguindo-se o que para a hipótese determinarem a melhor doutrina e
jurisprudência

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Seabra, Estado do Bahia, com renúncia expressa a outros, por
mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as
quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas
abaixo.

Seabra/BA, 01 de junho de 2021.

KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO
CONTRATANTE

"^JVOJUD ÓG ^LÍLJQ JWJ0\0YIç)Q *

THAIS DA SILVA MIRANDA
CPF 033.700.915-50,
R.G 14.295.371-75/SSPBA
CRM N° 12209-P-MT
CONTRATADO

rs
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
SEABRA - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Certidão N°: 00000001

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Contribuinte: THAIS DA SILVA MIRANDA

RUA HELIODORO DE PAULA RIBEIRO, 313 CENTROEndereço:
Compiemento: CASA

Cidade/UF: SEABRA - BA

CPF/CNPJ: 03370091550

Inscrição Estadual/RG: 1429537175

Inscrição Municipal:

^̂ essalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e
inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda
Municipal.

EMITIDA EM: 01/06/2021 11:07:13 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 30/08/2021

CHAVE DE VALIDAÇÃO: nBy8EqPH

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: http://www.keepinformatica.com.br/DortalAA/eb/seabra.autentica-cnd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

r\
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Emissão: 01/06/2021 11:11: X i GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA 000 SG 3
Í "'*v

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20212198832

NOME

THAIS DA SILVA MIRANDA

n INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF

033.700.915-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

r\ Emitida em 01/06/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt



0008 C 4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: THAIS DA SILVA MIRANDA
CPF: 033.700.915-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

rs Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ’a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:30:54 do dia 25/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2021.
Código de controle da certidão: 8818.14CD.FE3A.CFD8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODEP. JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THAIS DA SILVA MIRANDA
CPF: 033.700.915-50
Certidão n°: 17490137/2021
Expedição: 01/06/2021, às 11:11:29
Validade: 27/11/2021
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que THAIS DA SILVA MIRANDA, inscrito(a) no CPF sob o n°
033.700.915-50, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Traba1histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIDÃO
DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

CÓDIGO DO COMPROVANTE: 2043233317

Cliente: Prefeitura Municipal de Seabra

Data Envio: 01/06/2021 11:35

Data da publicação: 01/06/2021

Responsável: Enilson Lázaro Vieira - CPF: 706.455.405-44

Comentário: EXTRATOS DE CONTRATOS - REF: CREDENCIAMENTO N° 002/2021 - REF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0140/2021 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS N°0224/2021 - CONTRATADO: PATRICIA DOS SANTOS ALVES LACERDA CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS N°0225/2021 - CONTRATADO: THAIS DA SILVA
MIRANDA

Anexo(s):
1Extrato Contrato Patrícia e Thais •Credenciamento 02-2021 - Serviços Médicos.pdf (D.O.)

IP Envio: 177.73.83.26

Data Impressão: 01/06/2021 11:35

O
O Sistema SAI recebeu os anexos acima descritos. Os arquivos mencionados serão processados em
nossos servidores com Certificação Digital ICP Brasil e assinados digitalmente pelo IMAP.
A edição do Diário Oficial do respectivo ente será produzida, certificada e disponibilizada no seu Site Oficial
dentro do prazo citado neste extrato. EXCETO, as publicações que serão realizadas no primeiro dia útil
posterior ao envio nos casos de:
1 - envios feitos após as 18:00h;
2 - envios feitos após as 14:00h, nos finais de semana e feriados;
3 - No caso de publicações em outros veículos, a publicação fica condicionada à remessa do documento
de Autorização de Publicação avulsa, devidamente preenchida, assinada e enviada para o e-mail:
publicacoes@portalimap.org.br e/ou emanuelle@portalimap.org.br até às Í5:30h. Diário Oficial da União
(DOU) e Diário do Estado (DOE) devem ser encaminhados até as 14:00h;
4 - Não há possibilidade de publicação retroativa;
5 - o DOE e DOU não possuem expediente aos sábados e domingos;
6- para publicação no DOU é necessário cadastro prévio. Entre em contato conosco através do e-mail
publicacoes@portalimap.org.br e/ou emanuelle@portalimap.org.br
Em caso de urgência, entre em contato pelos telefones (71) 3038-9300.
Para consultar as edições do Diário Oficial do Município, acesse o site.

Diego Melo
Coordenador do Núcleo de Acesso à Informação

Núcleo de Produtos - SAI -Sistema de Acesso à Informação
IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública



Entre em contato com o Núcleo de Acesso à informação - Telefone (71) 3038-9300 - www.imap.org.br
Esta declaração atesta o recebimento do(s) arquivo(s) anexado(s) e descrito(s) acima.

Caso algum dos arquivos esteja corrompido digitalmente ou em discordância com a descrição, a equipe de atendimentcQ 00 S G 7
do SAI entrará em contato com o responsável pelo envio. Caso nossa equipe não consiga contato até as 17:00h do

mesmo dia, o documento será publicado como foi enviado ou, se estiver corrompido ou não abrir, não será publicado.
Portanto, verifique sempre seu e-mail e mantenha atualizados seus contatos.
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