
EDITAL

1 - o Penodo de Recebimento dos Documentos para o credenciamento será de 06/04/2020 a
22/04/2020, no horário: 08h: OOm às 12h: OOm, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Jacaraú,
localizada na Rua Augusto Luna, N° 45 - Centro - Jacaraíí-PB - CEP: 58.278-000.

III - DA PARTICIPAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.° 003/2020

0 município de jacaraú, através da Secretaria Municipal Saúde, toma público, para conhecimento
dos interessados, que está instaurando processo de CHAMAMENTO PÚBLICO, para o credenciamento,
através do presente instrumento, com fundamento no art. 25, da Lei Federal if 8.666/93, e suas alterações!
segundo as condições estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta de Contrato, cujos
termos, igualmente, o integram.

1 ■ DO OBJETO

1  O presente edital tem por objeto, o Chamamento público para credenciamento Serviços médicos
especializados na realização de consultas e tratamentos oftalmológicos para atendimento aos
usuários do SUS no Município de Jacaraú.
2 - O credenciamento não gera para os credenciados qualquer direito à contratação, objetivando somente o
cadastramenlo e que atendam suas especificações.
3 - Para efeito deste Edital, compreende-se como CREDENCIAMENTO hipótese de inexlgibilidade de
licitação previsto no artigo 25 da Lei Federal 8666/93 caracterizado por inviabilidade de competição, em
razão da natureza do serviço a ser prestado. O credenciamento possibilita a contratação de todos os
interessados que preencham as condições do Edital, o que proporcionará a PREEITURA DE JACARAÚ-
PB um melhor atendimento às finalidades organizacionais, políticas e sociais, mediante a contratação do
maior número possível de prestadores de serviços.

II-DO PRAZO E LOCAL DO CHAMAMENTO

1 - Poderão ser credenciados empresas especializadas em saúde habilitados pelo Ministério da Saúde, e
que possuam a documentação necessária para celebração do Termo de Credenciamento.
2 - Não poderão participar do Chamamento:
2.1 Reunidas em consórcios, grupos ou associações de empresas, haja vista que o objeto possui baixa
complexidade, cujos valores também não são elevados, conforme Acórdãos TCU n® 1 405/2006
1.453/2009, - Plenário e n®l. 102/2009.
2.2 Cujos dirigentes ou responsáveis técnicos ocupem ou tenham ocupado cargo de direção,
assessoramenlo superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
JACARAU/PB ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos 60 (sessenta) dias
corridos, anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
2.3 Em processo de falência ou concordata.
2.4 Estejam impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de
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