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 PORTARIA MUNICIPAL Nº 39/2022, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 

Institui o processo de credenciamento de pessoas 

físicas/jurídicas, para prestação de serviços de   

fornecimento de refeições preparadas, visando 

atendimento aos servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde, que prestam serviços nas Unidades Básicas de 

Saúde, situadas na zona rural do Município de Seabra 

 

 

O MUNICIPIO DE SEABRA, /BA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

neste ato represento pela Gestora/Secretária Municipal de Saúde, Considerando os princípios da 

legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, isonomia e impessoalidade, bem como o que está 

disposto pelos artigos 15 e 25 da Lei Federal 8.666/93; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Instituir o processo de credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas, para, 

prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, visando atendimento aos servidores 

da Secretaria Municipal de Saúde, que prestam serviços nas Unidades Básicas de Saúde, situadas na 

zona rural do Município de Seabra, através do Processo Administrativo nº 230/2021.  

 

Art. 2º - Divulgar o Edital de Credenciamento alterado,  disponibilizado para download gratuito no 

Portal da Prefeitura de Seabra/BA https://www.seabra.ba.gov.br/, no link Diário Oficial, ou 

diretamente no Diário Oficial da Prefeitura, na página eletrônica 

www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/, e poderá ser adquiro por e-mail, por solicitação forma no 

endereço eletrônico seabra.licitacao@hotmail.com.  

 

Art. 3º - HOMOLOGAR a tabela de preços elaborada, que regerá as contratações oriundas do 

presente serviço, apresentada pela secretaria Municipal de Saúde de Seabra, na forma abaixo 

para atender as unidades Básicas de saúde, localizadas nos Povoados de: Lagoa da Boa Vista, 

Velame, Boa Vista de Cananéia e Baixão Velho. 
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ITE

M 

DESCRIÇÃO DAS REFEIÇÕES QTD  UN

D 

VALOR 

UNITÁRIO  

1 

REFEIÇÃO TIPO COMERCIAL, composição mínima 

para elaboração de refeições a la carte servidas em 

estabelecimento da contratada, em porções individuais:  

a) Opções de prato principal – carnes vermelhas 

(bovina/suína/); carnes brancas (aves e/ou peixes) em 

preparações variadas;  

b) Opções de acompanhamento - arroz, feijão, massas em 

preparações variadas, cremes variados; legumes recheados 

e/ou gratinados; purês, etc;  

c) Opções de saladas - contendo verduras (folhas e vegetais 

crus não folhosos), legumes, raízes, tubérculos, frios, 

elaboradas de formas variadas e acompanhadas de molhos 

diversos (vinagrete, rose, mostarda com Laranja, mostarda 

com mel, iogurte etc);  

d) Opções de bebidas (250 a 300ml) – sucos naturais, água 

e/ou refrigerantes. 

9.072 und 
R$          

27,00 

 

§1º - O reajustamento de preços será assegurado com a revisão periódica da tabela de preços, 

considerando o preço justo de mercado, a sazonalidade dos insumos necessários à prestação do 

serviço, caso fortuito e força maior. 

 

§2º - A Secretaria Municipal de Saúde, adotará providências para acompanhamento da 

execução dos serviços. 

 

Art. 4º - Para os fins desta Portaria serão consideradas as definições constantes do Edital    

004/2021. 

Art. 5º - O credenciamento observará as seguintes etapas: 

 

I -   Publicação de portaria específica no DOEM; 

II - Publicação do Edital e Tabela de Preços correspondente ao serviço disposta, nesta 

Portaria;  

III - Divulgação do Aviso de Credenciamento; 
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IV - Inscrição dos interessados;  

V - Habilitação dos inscritos; 

VI- Assinatura do Termo de Credenciamento; 

VII - Convocação dos credenciados para atendimento das demandas alocadas;  

 

Art. 6º - O processo de credenciamento será conduzido pela Comissão Permanente de 

Licitação- CPL, que possui as seguintes atribuições: 

 

I - Receber os pedidos de inscrição dos interessados; 

II- Conferir os documentos em todas as etapas do Credenciamento; 

III - Dar publicidade aos novos Credenciados e demais atos decorrentes da atividade deste setor. 

 

Art. 7º - A solicitação para credenciamento de prestadores de serviços será disponibilizada 

através do Edital de Chamada Pública- Credenciamento 04/2021, acessível no endereço 

indicado no Art.2º, desta Portaria. 

 

Parágrafo Único – Salvo vedação expressa, os interessados poderão credenciar-se de acordo 

com sua capacidade técnica. 

 

Art. 8º - Esta Portaria terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação em 

Diário Oficial do Município de Seabra. 

 

Art. 9º - As despesas decorrentes das contratações efetivadas com base no Edital n° 004/2021 e 

serão custeadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

 

Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 06.00 – Fundo Municipal de Saúde 

Atividade: 2036 – Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde 

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 

Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa física 
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Fonte: 02 – saúde 15% 

 

Art. 10 - Serão admitidos a participar deste credenciamento os interessados que atenderem a 

todas as exigências contidas no Edital nº 004/2021 e seus anexos, e que pertençam ao ramo de 

atividade pertinente ao objeto licitado. 

Art. 11 - Qualquer interessado (a) usuário (a) poderá denunciar irregularidade na prestação dos 

serviços e/ou faturamento a qualquer tempo. 

Art. 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Seabra – Bahia, em 08 de setembro de 2022. 

 

 

MAIARA MIRANDA OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Saúde 

 


