PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2022
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 956999
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM OU
SEM FINS LUCRATIVOS, PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE, DE CARÁTER COMPLEMENTARESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº
ENDEREÇO:
E-MAIL:
CIDADE:
TELEFONE/FAX
PESSOA PARA CONTATO:

ESTADO:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, com todos os seus
anexos.
a)
b)
c)
d)
e)

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II- FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III- MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO IV- MODELO DE CREDENCIAL;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO;
f) ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA;
g) ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
h) ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.

Local:__________________ , ____, de __________________ de______
Senhor licitante,

_____________________________________

Visando a comunicação futura entre o Município de Ubatã e essa empresa, solicito de vossa senhoria preencher o
recibo de entrega do edital e entregar no departamento de licitações pessoalmente, meio do e-mail:
licitaubata@hotmail.com.

Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial– Portaria nº 096/2022
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A não remessa do recibo exime o município da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 956999
1. Regência Legal

Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a lei 8.666/93, Leis Complementares 123/2006 e alterações e Decreto Municipal
nº 397 de 28 de Abril de 2020.
2. Órgão Interessado
MUNICÍPIO DE UBATÃ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3. Modalidade
4. Processo Administrativo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022
210/2022
5. Tipo de Licitação
6. FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA
MENOR PREÇO GLOBAL
MENOR PREÇO GLOBAL

1.1
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM OU
SEM FINS LUCRATIVOS, PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE,
DE CARÁTER COMPLEMENTARESTABELECIDAS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
7. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes
Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.brmediante a inserção e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil.
Recebimento das propostas: até 31/08/2022 às 08h30min.
Abertura das propostas: 31/08/2022 às 08h30min.
Início da sessão de disputa de preços: 31/08/2022 às 09h30minmin.

SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES
NESTE EDITAL.
Unidade
Orçamentária
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –

Projeto Atividade

2.010 – Gestão das
Ações da Secretaria
Municipal Saúde
2.038 – Manutenção
da
Assistência
Ambulatorial
e
Hospitalar
2.038 – Manutenção
da
Assistência
Ambulatorial
e
Hospitalar
2.040 – Manutenção
das
Unidades
Básicas de Saúde
2.040 – Manutenção
das
Unidades

Classificação
Econômica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso

002 – Receita de
Impostos 15%
002 – Receita de
Impostos 15%

3.3.90.39.00 – Outros 014 – Transferência
Serviços de Terceiro do SUS
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
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8. Dotação Orçamentária:
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FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS

Básicas de Sáude
– Pessoa Jurídica
2.042 – Manutenção 3.3.90.39.00 – Outros 002 – Receita de
das Ações do CAPS
Serviços de Terceiro Impostos 15%
– Pessoa Jurídica
2.042 – Manutenção 3.3.90.39.00 – Outros 014 – Transferência
das Ações do CAPS
Serviços de Terceiro do SUS
– Pessoa Jurídica
2.100
– 3.3.90.39.00 – Outros 014 – Transferência
Enfrentamento
da Serviços de Terceiro do SUS
Emergência
Nac – Pessoa Jurídica
Decorrente
do
Coronavirus
02.10.01 – Fundo 2.064 – Manutenção 3.3.90.39.00 – Outros 014 – Transferência
Municipal de Saúde – das Unidades de Serviços de Terceiro do SUS
FMS
Apoio – Nasf e Pmaq – Pessoa Jurídica
9. Prazo para Prestação dos Serviços
10. Patrimônio Líquido Mínimo necessário
Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a Igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor global
assinatura do contrato e o contrato terá vigência de 12 estimado para o objeto desta licitação. Esta comprovação se
(doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, certifica mediante apresentação de documento que
II, da Lei Federal n. 8666/93.
demonstre o arquivamento do ato correspondente na Junta
Comercial ou R.C.P.J., admitida atualização na forma do art.
31,§3º, da Lei Federal 8666/93.
11. Valor estimado para contratação:

Constante nos autos do processo administrativo.
12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Responsável: IGOR BASTOS ROCHA MELO

Endereço: RUA LAURO DE FREITAS, Nº 199, CENTRO.
Complemento: SETOR DE LICITAÇÕES
Cidade: UBATÃ
Horário:

Das 08:00 às 12:00 h

Telefone/Fax:

Estado: BAHIA
E-mail: l i c i t a u b a t a @h o t m a i l . c o m

1.2
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS,
PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE CARÁTER
COMPLEMENTARESTABELECIDAS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, para atender demandas das
Unidades de Saúde.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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1. DO OBJETO
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2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
2.2. O certame será realizado através do aplicativo “Licitações” do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S.A.

2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Setor de Licitações e Contratos denominado “Pregoeiro”, com
o suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da
licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO PREGÃO

3.1. Data limite para acolhimento das propostas: até ás 31/08/2022 às 08h30min.
3.2. Data e hora de abertura das Propostas: 31/08/2022 às 08h30min.

3.3. Data e Hora e para início da disputa de preços: 31/08/2022 às 09h30minmin.
3.4. Para efeito deste edital será considerado o horário da cidade de Brasília–DF.

3.5. Endereço Eletrônico para o encaminhamento das propostas: O Pregão será realizado em sessão pública
online por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante da
página eletrônica do Banco do Brasil.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Podem participar deste Pregão todos os licitantes do ramo do objeto desta licitação, que atendam todas as
exigências deste edital, inserindo-se aí, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para
estas duas últimas, será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com
a Lei Complementar nº 123/2006, e alterações.

4.2. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no subitem 3.1, através do endereço eletrônico
constante no subitem 3.5, deste edital.
4.3. Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e
atendimento dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital.

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas no Decreto 10.024/19 e no Decreto Municipal 397/2020.
4.5. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

4.6.1. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art.88 da Lei nº
8.666/93.

4.6.2. Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou qualquer
que seja a sua forma de constituição.
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4.6. Não serão aceitos licitantes que detenham as seguintes restrições:

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

4.6.3. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
4.6.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
4.6.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
4.6.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no
certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a
atuação no processo licitatório.
4.6.6. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.6.7. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
4.6.8. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência,
concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
4.6.9. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto
se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
4.7. Será permitida a participação de cooperativas da área objeto da licitação, vedando-se qualquer subcontratação.
4.8. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
4.9. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a não ser como ouvinte.

5. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE OU DO SEU REPRESENTANTE

5.1. Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico.
5.2.1. A chave de identificação e a senha poderão ter validade de até 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco,
devidamente justificado.

5.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
5.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº.
123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época
do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas
respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.

5.4.2. A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte (Me ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do
melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:

a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
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5.4.1. Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do Banco do
Brasil S/A.
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c) Ou declaração de ME ou EPP, conforme anexo V.

5.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico.
5.8. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6. DOS PROCEDIMENTOS

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, a proposta de preços
em conformidade com o item 09, até a data e hora estabelecidas, quando, então, se encerrará automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
6.2. Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF.

6.3. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para
avaliação do Pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances.
6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema. Após o início da sessão pública do pregão eletrônico não
caberá desistência da proposta e/ou do lance ofertado.

6.5. Para inserção de sua proposta inicial, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição e unidade da
prestação se serviço do objeto, constante neste Edital e seus Anexos.
6.6. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos do Edital, e que forem manifestadamente inexequíveis.
6.7. O julgamento das propostas será feito pelo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com o especificado no
Anexo II.

6.8. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por
todos os participantes.

6.10.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

6.11.Somente as propostas classificadas pelo Pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
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6.9.
Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
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6.12.O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

6.13.No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de
propostas.

6.14.Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
6.15.O licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o valor do lote, observando o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
6.16.O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.17.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em
primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

6.18.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo), que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
6.19.Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou
excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema.

6.20.Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
6.21.A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e Fechado, conforme art. 32 do
Decreto Municipal 397/2020, e terá duração de 15 (quinze) minutos.

6.22.Encerrado o prazo previsto no subitem 7.21, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será
automaticamente encerrada.
6.23.Encerrado o prazo de que trata o subitem 7.22, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.24.Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 7.23, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

6.26.Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 7.23 e 7.24, haverá o reinício da
etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado,
após esta etapa, o disposto no subitem 7.25.
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6.25.Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 7.23 e 7.24, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade.
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6.27.Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o Pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto
no subitem 7.26.

6.28.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.29.Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.
6.30.Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as propostas apresentadas pelas ME e EPP que
sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.

6.31.Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será acionada pelo
sistema para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
6.32.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no Edital.
6.33.O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na sessão pelo
Pregoeiro. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.34.Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, a proposta adequada
ao último lance ofertado e, se necessário, os documentos complementares, no prazo de até 12 (doze) horas
contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema.

6.35.Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para aquisição do objeto e
verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
6.36.O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em
ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.37.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão
pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência,
e a ocorrência será registrada em ata.

6.39.Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
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6.38.Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

7.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
7.2. Caberá ao pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis.

7.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do
certame.
7.4. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do
texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes, conforme art. 21 do Decreto
municipal nº 397/20.
8. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço
l i c i t a u b a t a @h o t m a i l . c o m , ou protocolados no Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Ubatã, Rua
Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia.

8.2. O pregoeiro responderá os esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dia útil, contados a partir da data de
recebimento, podendo solicitar apoio técnico formal para responder.
8.2.1. As respostas aos esclarecimentos serão publicadas no sistema e vincularão a administração e os licitantes.
9.

DAS PROPOSTAS

9.1. As propostas serão encaminhadas, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A licitante,
quando do envio da proposta deverá indicar no campo “informações adicionais” a sua condição de ME ou EPP.

9.2. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote licitado, de acordo
com o praticado no mercado, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$).
Havendo divergência será considerado o preço por extenso.

9.3. Os valores unitários poderão ter até duas casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas ao final
dos cálculos (preço global).
9.4. Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários e de transporte, bem como, quaisquer outros que venham a incidir para entrega dos mesmos;

9.6. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser apresentada, no prazo máximo de 03 (três) horas
na forma do Anexo deste edital acompanhada OBRIGATÓRIAMENTE da composição de custo (constante no
Anexo III deste edital), redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara
e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste
edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante,
devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
9.6.1. Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e email da pessoa de contato.
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9.5. No sistema o licitante anexar proposta juntamente com os documentos de habilitação, sob pena de
desclassificação no certame.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
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9.6.2. Marca, modelo, referência e demais características dos materiais ofertados se houver, deverão ser
informados, obrigatoriamente, na Proposta final.
9.6.3. Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 02
(duas) casas decimais, e valor total da proposta.
9.6.4. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
9.6.5. Nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento.
9.6.6. Declaração da licitante de que garantirá a substituição dos serviços, sem ônus para a Administração
Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos.
10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente no dia do certame e deverão ser
apresentados, por meio do sistema, concomitantemente com a proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

10.1.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá enviar a proposta adequada ao último lance
ofertado e, se necessário, os documentos complementares, na forma e no prazo especificado
no subitem 9.6
.
10.1.2. O licitante que deixar de apresentar a documentação, apresentar documentação falsa ou não
mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim
como a decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município.
a) Em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto compatível com
a licitação;
b) Em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhados dos documentos de
eleição de seus administradores;
c) No caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, com carimbo do registro e autenticação;
d) No caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, autenticado,
com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação;
e) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
f) Cédula de identidade do(s) representante(s) legal(is) (sócio/s administrador/es)
g) Em caso de cooperativas:
i) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
ii) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
iii) Ata de Fundação;
iv) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
v) Regimento Interno com a ata de da assembleia que o aprovou
No caso de Sociedades Cooperativa, deverá a licitante apresentar comprovação do registro junto a OCB ou à sua
correspondente estadual com certificado de regularidade e declaração de que a cooperativa possui Fundo de
Reserva para Repouso Anual Remunerado, conforme determina a Lei 12.690/2012.
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10.2. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
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10.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da Fazenda do
Governo do Estado;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão unificada expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os relativos a Seguridade Social - INSS (PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE
2014);

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.4. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

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, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há
mais de três meses da data da apresentação da proposta.
a.1) O balanço patrimonial deve conter indicação do nº do Livro Diário do qual foi extraído, número
de registro/autenticação na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os
lançamentos. Deve ser apresentado com os respectivos termos de abertura e encerramento e estar
assinado pelo Contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou
Representante legal da empresa.

a.2) As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes do SIMPLES também estão
obrigadas a apresentar o balanço patrimonial.

a.3.1.) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contábil);
a.3.2.) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED contábil);
a.3.3) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPED contábil);
a.3.4) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED contábil);
a.3.5 )Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED contábil);
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a.3) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital SPED submetida à IN
DREI nº 11 de 05.12.2013, deverão apresentar:

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

a.4)A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), e
Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maiores que 1,00 e Grau de Endividamento Geral o
qual deve ser menor que 1,00 resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE +
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE /PASSIVO CIRCULANTE
GEG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL

ILG
ILC
GEG
AT

LEGENDA

= Índice de liquidez Geral
= Índice de liquidez Corrente
= Grau de Endividamento
= Ativo Total

RLP = Realizável em Longo Prazo
ELP = Exigível em Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

a.4.1) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas
em memorial de cálculos juntado ao balanço.

a.5) É admissível a apresentação de balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.
b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação,
prevista no preâmbulo deste edital, caso o documento não consigne prazo de validade.

c) Comprovação de possuir patrimônio líquido ou capital mínimo igual ou superior a 5% (cinco por cento) do
valor global estimado para o objeto desta licitação. Esta comprovação se certifica mediante apresentação
de documento que demonstre o arquivamento do ato correspondente na Junta Comercial ou R.C.P.J.,
admitida atualização na forma do art. 31, §3º, da Lei Federal 8666/93.

c.1.) O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não
poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação
ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização
para esta data através de índices oficiais.

11.5. A Qualificação Técnica será comprovada da seguinte forma:

a.1) Preferencialmente, os atestados deverão apresentar o reconhecimento da firma do emitente e
conter: discriminação dos serviços, com as respectivas quantidades e período da sua realização. Deve
ser assinado pela autoridade máxima do órgão ou da empresa ou por pessoa que exerce função de
chefia do órgão ou da empresa, contendo ainda, telefone de contato para os esclarecimentos
adicionais que se fizeram necessários.
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a) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove
ter a empresa licitante realizado serviço compatível em características, prazo e quantidades do objeto
licitado.

PODER EXECUTIVO
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ESTADO DA BAHIA
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a.2) Nos casos em que as informações contidas no atestado não forem suficientes para se verificar as
características do serviço o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar diligência com o objetivo de melhor instruir
o processo, inclusive, com a verificação de outros documentos que complementam ou reforcem os
dados extraídos do atestado.

a.3) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles
emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.
a.3.1) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenham pelo
menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa
proponente

b) Declaração de disponibilidade das condições técnicas à prestação dos serviços definidos no presente
Edital, firmada pelo representante legal da empresa;
c) Alvará de Funcionamento do Município sede da Empresa;

d) Comprovação do licitante de possuir na sua estrutura, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido no Conselho Regional de Administração –
CRA, através do ato constitutivo da empresa por suas alterações, no caso do profissional ser sócio da
mesma ou através da carteira de trabalho ou ficha do empregado, no caso do funcionário da licitante ou
contrato de prestação de serviços.
e) Comprovação de registro da Empresa no Conselho Regional de Administração de sua sede, bem como do
Responsável Técnico Bacharel em Administração acompanhada da certidão de registro e certificado de
responsabilidade técnica, respectivamente, para execução de serviços compatíveis com o objeto desta
licitação, em características, quantidades e prazos.
f)

Registro da licitante no Conselho Regional de Medicina (CREMEB) de sua jurisdição, na forma da
Resolução 2293/2021, bem assim no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) de sua jurisdição.

11.6. Documentação Complementar:

11.7 As certidões negativas que não indiquem expressamente o prazo de validade, serão validas pelo
prazo de 30 (trinta) dias da sua emissão;

11.8. Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz;
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a) Declaração de Condição de empresa inidônea para licitar e celebrar contrato com a Administração
Pública; Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação e Declaração
de que não possui no quadro de pessoal da empresa, empregados menores de 18 anos, conforme
modelo constante do Anexo VII deste instrumento.
b) Declaração de conhecimento de inteiro do edital e capacidade operacional e financeira para
execução dos serviços, conforme modelo constante do Anexo VII deste instrumento.
c) Declaração de que o seu representante legal (sócio administrador), diretor ou provedor, não pertence ao quadro
de servidores públicos do Município e nem exercem cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único
de Saúde, conforme exige o art. 26, § 4º da Lei nº 8.080/90. (modelo livre)

PODER EXECUTIVO
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ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

11.8.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com o CNPJ da filial,
exceto aqueles, que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e com
CNPJ da matriz que abrangerá todas as suas filiais.
11.8.2 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a serviços prestados no âmbito de
sua atividade econômica principal e/ou secundária especificada no contrato social devidamente registrado na junta
comercial competente, bem como no cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB;
11.8.3. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela
própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.

11.9 PARTICIPAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.9.1. A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será
permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica junto com os documentos de credenciamento através
de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a
inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06 e 147/14), ou através da
apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento
próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos.

11.9.1.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 e alterações por licitante que não se enquadra
na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do
Cadastro de Fornecedores da PMI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e das demais cominações legais.
11.9.2 . O município de Ubatã, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará procedimentos
complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos
que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006e
alterações.

11.9.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item anterior que possuir restrição em
qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista acima listados terá sua habilitação condicionada à
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05(cinco) dias úteis, a da sessão em
que foi declarada como vencedora do certame.
11.9.4. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
9dministração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo
prazo.
11.9.5. O benefício de que trata o item 7.3.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
12. DO RECURSO
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11.9.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3.2 implicará na inabilitação do licitante.
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12.1. O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente
posteriores ao ato de declaração do vencedor. O não oferecimento de razões no prazo previsto fará deserto o
recurso.
12.2. Caberá recurso nos casos previstos no Decreto municipal 397/20, devendo o licitante manifestar
motivadamente sua intenção de interpor recurso.
12.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante
pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
12.4. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá o prazo de
03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal de
Compras Públicas.
12.5. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03
(três) dias, contados da data final do prazo do recorrente.
12.6. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na
decadência do direito desse direito, e o Pregoeiro estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.
12.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.
12.8. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala de Pregão da
COPEL, na Prefeitura Municipal de Ubatã, Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior;

13.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o
objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
14. DO REAJUSTAMENTO

14.1. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
A concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.

15. DA CONTRATAÇÃO

15.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a unidade compradora emitirá contrato ou documento
equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação.
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15.2. O proponente vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação, para retirar a
Nota de Empenho ou documento equivalente. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela unidade compradora;

15.3. Em caso de encaminhamento do contrato e/ou ordem e serviço por e-mail, o fornecedor deverá imprimir o(s)
documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado acima.

15.4. É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo
mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a licitação. Contudo,
antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as
exigências editalícias;

15.5. A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as
partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93;

15.6. A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a
XII e XVII da Lei nº. 8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das
penalidades pertinentes.
15.7. A contratada deverá manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.
16. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

16.1. Os Serviços serão solicitados conforme as necessidades destas Secretarias e deverão ser prestados
imediatamente, após apresentação do Requerimento assinado por preposto devidamente autorizado pelo
Município.
16.2. A empresa deverá garantir a qualidade dos serviços, atender a toda legislação específica para a atividade e
responsabilizar-se por danos que porventura sejam causados.

16.3. A empresa contratada deverá ser estabelecida na sede do município da contratante, visto que é
antieconômico para a administração pública deslocar o munícipe a outro município para fazer uso
dos procedimentos constantes no objeto em epigrafe.
17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.2. As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias,
devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de Suprimentos;

17.3. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o nº do contrato ou
ordem e serviço, e todas as certidões negativas.
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17.1. A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, de acordo
com as quantidades requisitadas, em até 30(trinta) dias contatados da apresentação da NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, após atesto do responsável competente, pela conferência e recebimento do objeto.
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17.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.

17.5. Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em
razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
17.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a prefeitura.

17.7. Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do
pagamento devido ao contratado.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as sanções abaixo descritas,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
18.2. O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas no Decreto Federal 10.024/19, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em
especial as seguintes:
18.3. Advertência:

a) Quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível;
b) Quando ocorrer atraso na prestação do serviços em até 10 (dez) dias da data fixada.
c) Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, quando o
fornecedor do serviços deixar de atender as especificações técnicas relativas aos materiais a serem entregues,
previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente;
18.4. Nos casos de: atraso imotivado na prestação do serviços, aplicar-se-á:

18.5. Será aplicável cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20% sobre o valor da
contratação, na ocorrência de não entrega do serviços, e de 10% sobre o valor total da contratação, se ocorrer
entrega parcial, reconhecendo a licitante desde já, os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da Lei
n°. 8.666/93.

17
Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL: licitaubata@hotmail.com

Página 17 de61

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) a 0,5% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de
atraso total ou parcial da entrega, sobre o valor da nota de empenho, e suspensão de 3 (três) meses;
b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente, e suspensão de 3 (três) meses;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e
suspensão de 6 (seis) meses;
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18.6. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento
da penalidade que lhe foi imposta.

18.7. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física
ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da a
penação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo
da sanção aplicada.

18.8. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da prestação do serviço, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de
Administração. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau
da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
18.9. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do
inadimplemento das condições contratuais.

18.10. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à CONTRATADA.
18.11. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida
pelo adjudicatário.
18.12. As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de
Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vistas.

19. DA REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.
20. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
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18.13. Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possíveis faltas cometidas pela
contratada assim são definidas:
I – FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas pelo
atraso na entrega dos materiais, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes ao
cumprimento da obrigação e a despeito deles, a regular entrega dos materiais não fica inviabilizada;
II – FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela não entrega ou
entrega parcial que acarretam prejuízos ao objeto contratado, inviabilizando total ou parcialmente o cumprimento
da obrigação em decorrência de conduta culposa da contratada;
III – FALTAS GRAVÍSSIMAS: Puníveis com a aplicação das penalidades de multas e impedimento de licitar e
contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2 (dois) anos, caracterizadas
pela não entrega ou entrega parcial que acarretam prejuízos relevantes ao objeto contratado, inviabilizando o
cumprimento da obrigação em decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

20.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante
(denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que
surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e
os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas
alterações.
20.2. A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela Secretaria de Saúde;

20.3. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
20.4. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma
hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

20.5. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou
do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução
da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante
terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada
na execução do ajuste.
20.6. A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações
estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Prefeitura, sendo que a inobservância desta condição implicará a
sua recusa, bem como a sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de
reclamação ou indenização.

20.7. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à
autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do
art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

20.8. O objeto desta licitação deverá ser prestado semanalmente, na Secretaria de Saúde deste município,
consoante necessidade manifestada pela Administração Pública quanto à conveniência dos horários nos quais os
serviços serão executados.
21. DA RESCISÃO CONTRATUAL

21.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos casos enumerados nos
incisos do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

21.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
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21.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
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22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

22.1. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e o responsável pela licitação quer
direta ou indiretamente.
22.2. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da
proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.

22.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município revogá-la, no
todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por
ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
22.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do
contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
22.5. As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:

02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS

Projeto Atividade

2.010 – Gestão das
Ações da Secretaria
Municipal Saúde
2.038 – Manutenção
da
Assistência
Ambulatorial
e
Hospitalar
2.038 – Manutenção
da
Assistência
Ambulatorial
e
Hospitalar
2.040 – Manutenção
das
Unidades
Básicas de Saúde
2.040 – Manutenção
das
Unidades
Básicas de Sáude
2.042 – Manutenção
das Ações do CAPS
2.042 – Manutenção
das Ações do CAPS
2.100
Enfrentamento
Emergência
Decorrente

–
da
Nac
do

Classificação
Econômica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso

002 – Receita de
Impostos 15%
002 – Receita de
Impostos 15%

3.3.90.39.00 – Outros 014 – Transferência
Serviços de Terceiro do SUS
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica

002 – Receita de
Impostos 15%
014 – Transferência
do SUS
002 – Receita de
Impostos 15%
014 – Transferência
do SUS
014 – Transferência
do SUS
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Unidade
Orçamentária
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
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Coronavirus
02.10.01 – Fundo 2.064 – Manutenção 3.3.90.39.00 – Outros 014 – Transferência
Municipal de Saúde – das Unidades de Serviços de Terceiro do SUS
FMS
Apoio – Nasf e Pmaq – Pessoa Jurídica

22.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
22.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.

22.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

22.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento, pelo aplicativo de informática “Licitações-e” do Banco do
Brasil ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
22.11. São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, bem
como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa
frustrada de comunicação.
22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluirse-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
22.13. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente.

22.14. Fica designado o foro da Cidade de Ubatã, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

I. Termo de Referência;
II. Proposta de Preços;
III. Modelo de Composição de Custo
IV. Minuta do Contrato;
V. Modelo de credenciamento e procuração;
VI. Modelo de pleno conhecimento de edital;
VII. Modelo de Declarações conjunta;
VIII. Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP;
IX. Declaração.
X. Modelo de declaração confecção do contrato;

22.16. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
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22.15. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado do seguinte anexo:
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22.17. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
22.18. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

22.19. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial a Lei
nº 8.666/93, o Decreto Federal 10.024/19. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas
referidas leis, e nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005.
22.20. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
22.21. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 14:00, na sala da Comissão Permanente
de Licitação – COPEL da Prefeitura Municipal, situada na rua Lauro de Freitas, 199, Centro, UBATÃ, Bahia.
22.22. O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município.
Ubatã-BA, 15 de Agosto de 2022.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES
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E-MAIL: licitaubata@hotmail.com
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Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial
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1 DO OBJETO
1.3
O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PARA GERENCIAMENTO E
OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE CARÁTER COMPLEMENTARestabelecidas
neste Termo de Referência.
2

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1
O objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho
de 2003 que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências, no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 que aprova o Regulamento
para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, nos Decretos
Municipais regulamentadores n. 251/2017 e n. 397/2020 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências.
3 DA JUSTIFICATIVA
3.1. A contratação de empresa especializada na área de saúde gerenciamento e operacionalização de profissionais, para o município
de Ubatã (Ba), estabelecimento do Sistema Único de Saúde do Município se faz necessário, em virtude de não haver no Quadro
Permanente de Servidores Públicos os recursos humanos suficientes para a execução direta dos referidos serviços em prol da
coletividade e do melhor interesse público.
3.2. A obrigação do Município de garantir direta ou indiretamente a execução dos serviços de saúde aos pacientes que buscam nas
Unidades de Saúde do Município de Ubatã (Ba), estabelecimento do Sistema Único de Saúde do Município, possui fundamento legal
no art. 196 e seguintes da Constituição Federal, verbis:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

3.3. A clientela a ser atendida nas Unidades de Saúde do Município de Ubatã (Ba) é indeterminada, conforme
demanda estimada pela Secretaria Municipal de Saúde. A Unidade atenderá a toda a demanda referenciada
pelas Unidades de Saúde do Município (UBS e USF).
3.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002 e o
Decreto nº 10.024/2019, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no
mercado, além da utilização na execução orçamentária de recursos provenientes da União, deverão ser licitados obrigatoriamente por
meio da modalidade Pregão Eletrônico. Neste contexto, a natureza comum dos serviços a serem adquiridos pela Administração
autoriza da realização da licitação através da modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sendo o tipo mais adequado o de
MENOR PREÇO, conforme art. 1º, Parágrafo Único da Lei nº 10.520/02.
3.5. Diante da revogação do Decreto Federal n.º 5.504/2005, aplicam-se os Decretos municipais regulamentadoresna e, em especial,
as regras compatíveis do Decreto Federal n. 10.024/2019.

3.6. A adjudicação por menor preço global se deve ao fato de todos os serviços relacionados ao serviço
estarem intrinsecamente relacionados. A execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado
custo de administração em uma complexa rede de coordenação entre os projetos e, certamente,
comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para a Prefeitura Municipal.
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO registrou ainda outra decisão sobre o assunto, destacando-se o
seguinte excerto do voto do Ministro Relator MARCOS BENQUERER COSTA: “(...) A necessidade de
adjudicação global foi bem demonstrada pela unidade técnica, pois os diversos itens licitados estão
intrinsecamente relacionados, fazendo parte do mesmo processo produtivo. Assim, a adjudicação por itens
poderia provocar que mais de uma empresa participasse da produção o que demandaria esforços gerenciais
adicionais e dificuldades na responsabilização pelos trabalhos não executados adequadamente. (TCU, Acórdão
nº 1.039/2005)”.
3.7. Diante das condições acima explicitadas, e considerando a absoluta necessidade de assegurar a oferta da
atividade de saúde ao funcionamento regular dos serviços de toda a rede pública do município de Ubatã (Ba),
cuja descontinuidade poderia decorrer em prejuízos imensuráveis à população, entre agravos, complicações e
óbitos; considerando ainda a relevância da manutenção da oferta da estratégia de saúde da família e da
garantia do acesso dos usuários do SUS às especialidades médicas, solicitamos que seja deflagrado processo
licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento e
operacionalização de profissionais da área de saúde.

4 DOS LOCAIS ONDE SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS
4.1. Para prestação dos serviços proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências da
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3.8 Para disponibilizar o acesso aos cidadãos que necessitem de atendimentos de urgência e emergência, especializado e atenção
básica, uma vez que município não dispõe de profissionais concursados em número suficiente para suprir as necessidades das
unidades de urgência e emergência, internações hospitalares, especialidades e atenção primaria, faz-se necessária à realização de
pregão para contratação de serviços médico-hospitalares (plantonistas), clínicos e especializados, e técnicos em enfermagem, em
caráter complementar, aos recursos existentes no Sistema Municipal de Saúde, com vista a garantir atendimento e facilitar o acesso
da população aos serviços.
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CONTRATANTE:

4.2.Os serviços serão realizados diretamente nos estabelecimentos da CONTRATANTE conforme tabela
abaixo:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

UNIDADE DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
USF LONDRINA
USF MARINALVA
USF POPULAR
USF RELIQUIA
USF SÃO RAIMUNDO
USF WANDERLEY RAMOS DE SOUZA
SAMU 192
HOSPITAL MUNICIPAL DR. CESAR
MONTEIRO PIRAJÁ

CAPS – Pr. ALMIR FLORENTINO
FERREIRA
POLICLINICA
MELHOR E CASA

BAIRRO

ENDEREÇO

CENTRO
LONDRINA
MARINALVA
CENTRO
RELÍQUIA
CENTRO
GLÓRIA
SÃO RAIMUNDO
SÃO RAIMUNDO

R. RAMIRO BERBETH DE CASTRO, S/N
RUA FÉLIX, S/N
RUA I
RUA POPULAR, S/N
RUA 1
RUA ALMIRANTE, N° 101
1 TRAVESSA
R. DESEMBARGADOR MARIO ALBIANE, N° 1000
RUA MARIO ALBIANE, S/N

MARINALVA
MARINALVA

AVENIDA TANCREDO NEVES
AVENIDA TANCREDO NEVES

CENTRO

RUA CONEGO BARRETO, N° 11

5. DO PERFIL DAS UNIDADES

5.1 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

Os CAPS possuem caráter aberto e comunitário, com equipes multiprofissionais e transdisciplinares, que
realizam atendimento a pessoas com sofrimento ou transtornos mentais graves e persistentes, sem excluir
aqueles decorrentes do uso de crack, álcool ou outras drogas.

Os CAPS podem ser de tipo I, II, III, álcool e drogas (CAPSad) e infantojuvenil (CAPS I). Para sua implantação
deve-se primeiro observar o critério populacional, cujos parâmetros são definidos da seguinte forma
(Ref.:Portaria GM nº. 336, de 19/02/02):
a) Municípios até 20.000 habitantes – rede básica com ações de saúde mental;
b) Municípios entre 20.000 e 70.000 habitantes – CAPS I e rede básica com ações de saúde mental;
c) Municípios entre 70.000 e 200.000 habitantes – CAPS II, CAPS ad e rede básica com ações de saúde
mental;
d) Municípios com mais de 200.000 habitantes – CAPS II, CAPS III, CAPS ad, CAPS I e rede básica com ações
de saúde mental e capacitação do SAMU.

Deve-se ainda observar a realidade local, para a escolha do tipo de CAPS mais adequada ao porte do
município. (Portaria nº 3.088 de 23/12/2011)
I. Responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da demanda e da rede de
cuidados em saúde mental no âmbito do seu território;
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No caso do Município de Ubatã (Ba) o CAPS é do Tipo I visando as com as seguintes características:
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II. Possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede
assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS), por determinação do gestor local;
III. Coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de unidades hospitalares
psiquiátricas no âmbito do seu território;
IV. Supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental no
âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial;
V. Realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos essenciais
para a área de saúde mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999 e
medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/ SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001,
dentro de sua área assistencial;
VI. Funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco dias úteis da semana;
VII. A assistência prestada ao paciente no CAPS I inclui as seguintes atividades:
a) atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros);
b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras);
c) atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio;
d) visitas domiciliares;
e) atendimento à família;
f) atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na comunidade e sua inserção familiar e
social;
g) os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária, os assistidos em dois
turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias.

VIII. Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20
(vinte) pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta) pacientes/dia, em regime de atendimento
intensivo, será composta por:
a) 01 (um) médico com formação em saúde mental;
b) 01 (um) enfermeiro;
c) 03 (três) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo,
assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico.
d) 04 (quatro) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo,
técnico educacional e artesão;

A USF e UBS são serviços que compõem a atenção básica e devem ser preferencialmente, a porta de entrada
para o SUS. Atendem, principalmente, a população adstrita ao território em que se encontram instaladas,
desenvolvendo ações, segundo determina a PNAB –Política Nacional de Atenção Básica:
I. Definição do território de atuação das UBS;
II. Programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas de saúde
mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea;
III. Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da
população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida;
IV. Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco comportamentais,
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou manutenção de doenças e
danos evitáveis;
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5.2 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS
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V. Assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de acesso ao
apoio diagnóstico e laboratorial;
VI. Implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, incluindo o acolhimento;
VII.
Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas;
VIII.
Desenvolvimento de ações intersetoriais, integrando projetos sociais e setores afins, voltados
para a promoção da saúde;
IX. Apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.

A equipe multiprofissional mínima para compor as Unidades de Saúde da Família deverá contemplar as
seguintes categorias profissionais:
a) 01 (um) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade;
b) 01 (um) auxiliar ou técnico de enfermagem;

5.3. HOSPITAL MUNICIPAL DE UBATÃ DR. CESAR MONTEIRO PIRAJÁ
O Hospital Municipal Drº César Monteiro Pirajá (HMU) é um hospital com perfil de baixa e média complexidade, nos atendimentos de
urgência, emergência e demanda de internação, máxime em serviços médicos e de técnicos plantonistas, que atende à população de
sua região e eventualmente de outros municípios. O Município de Ubatã- Ba tem população estimada de 27.263 habitantes (2020).

Há um trabalho permanente para aperfeiçoar a gestão da unidade. O modelo de gestão e de atenção à saúde,
visa atingir novos patamares de prestação dos serviços para proporcionar elevada satisfação ao usuário
associada a introdução de novos mecanismos dos processos assistenciais.
5.4

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é um programa dos governos Federal Estadual e
Municipal e tem como finalidade prestar socorro à população em casos de urgência e emergência.
Com estrutura bem montada e profissionais altamente qualificados, o SAMU 192 consegue reduzir
sensivelmente o número de óbitos, tempo de internação hospitalar e sequelas decorrentes da falta de um
socorro em tempo hábil.
O SAMU 192 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Ao chamar o SAMU pelo 192, o cidadão é
atendido por técnicos de enfermagem treinados e por médicos reguladores que orientam de acordo com a
situação relatada pelo solicitante ou enviam uma unidade para o atendimento.

I - SUPORTE BÁSICO VIDA TERRESTRE
a) 01 (um) um enfermeiro; e
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A equipe do SAMU 192 é composta por técnicos de enfermagem e condutores-socorristas. O SAMU 192
dispõe de um tipo de ambulância que é a Unidade de Suporte Básico (USB).
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A USB é utilizada em casos de urgência, quando é preciso o pronto atendimento, mas não há risco de morte
iminente. Nestes casos, o resgate é feito por um condutor-socorrista e um técnico de enfermagem. (Portaria nº
1.010, de 21 de maio de 2012).
5.5

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MELHOR EM CASA

A contratação deste objeto justifica-se para atender as demandas do Programa Melhor em Casa ou Atenção
Domiciliar (AD) que é modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por
um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em
domicílio, garantindo continuidade de cuidados.

A equipe multiprofissional mínima para compor a Unidade do Melhor em Casa deverá contemplar as
seguintes categorias profissionais:
a) 02 (dois) médicos generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e
Comunidade;
b) 04 (quatro) auxiliar ou técnico de enfermagem;
5.6

POLICLINICA

Policlínica é uma instituição médica onde é prestada uma gama alargada de cuidados de saúde, incluindo serviços
de diagnóstico e de tratamento ambulatório, sem necessidade de internamento às vezes mantido pela
municipalidade, onde são atendidos diversos casos de doença, de acordo com as especialidades médicas
disponíveis.

A equipe multiprofissional mínima para compor a Unidade da policlinica deverá contemplar as seguintes
categorias profissionais:

a) 01 (um) médico especialista em Cardiologia, Ginecologia, Pediatria, Do Trabalho, Ortopedista e
Urologista.
b) 01 (um) auxiliar ou técnico de enfermagem;
6 – DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS

6.1 A quantidade dos serviços estimados mensal a serem utilizados, são os mencionados na tabela abaixo:

3
4

PSF
ATENÇÃO BASICA

VIGILÂNCIA

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS DE PSF

SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM

QTD
08
16
02
02
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Carga
Horária
40HS
40HS
40HS
40HS

Unidade

SEMANAL
SEMANAL
SEMANAL
SEMANAL
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5

EPDEMIOLÓGICA

SERVIÇOS MEDICOS CLINICA GERAL
SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA

6
7
8
9

POLICLINICA

13
14
15
16
17
18
19
20
21

CAPS

UNIDADE BÁSICA

24H

PLANTÃO

SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA

01

DO

SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM

MELHOR EM CASA

62

01

SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICO CLINICO
GERAL
SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICOS DE
ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICOS DE
ENFERMAGEM
SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA

SAMU

01

01

SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA

SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDISTA

HOSPITAL

SEMANAL

01

TRABALHO

11
12

20HS
32
Atendimentos
60
Atendimentos
80
Atendimentos
25
Atendimentos
25
Atendimentos
30
Atendimentos
40HS

SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA

SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA

10

02

SERVIÇOS MEDICOS CLINICA GERAL

SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM
SERVIÇOS MEDICOS CLINICA GERAL

01
01
31
12
01
01
01
02
01
02

24H
24H

20 HS

40HS
40HS
20HS
40HS
20HS

MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL

SEMANAL
MENSAL

SEMANAL
PLANTÃO
PLANTÃO
SEMANAL

SEMANAL
SEMANAL
SEMANAL
SEMANAL
SEMANAL

7 DO PREPOSTO E DAS INSTALAÇÕES
7.1 A Contratada deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de vigência do
contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
7.2 O preposto deverá ser indicado mediante procuração em que deverá constar o seu nome completo, número
de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.
7.3 O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade
fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo
de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato,
relativos à sua competência.

7.5 A Contratada deverá dispor de escritório de apoio administrativo instalado no município de Ubatã com
finalidade de atendimento de seus profissionais, controle e planejamento das atividades.
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7.4 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

08 DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS
08.1 As atribuições e responsabilidade dos profissionais são mencionados conforme tabela abaixo:
SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICA GERAL.

•
•
•
•
•
•
•
•

Formação superior em curso de medicina devidamente registrado no Conselho Regional da Classe;
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação
e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade adulta e terceira idade;
Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações etc.);
Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecologia obstetrícia, cirurgias
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos;
Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e
contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto
pela referência;
Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do
usuário;
Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD;
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF

SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação nível médio completo + curso técnico na área de Técnico de Enfermagem devidamente registrado no Conselho
Regional da Classe + BLS;
Ministração de medicamentos ou tratamentos aos pacientes;
Efetuar coleta de material dos pacientes para realização de exames, conforme determinação médica;
Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; Efetuar curativos
diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; Orientar os consulentes em
assuntos de sua competência;
Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e
intervenções cirúrgicas;
Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme
instruções recebidas;
Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos;
Para os serviços utilizado no SAMU o profissional deverá possuir suporte Básico de Vida: Certificado emitido por instituição
médico/hospitalar de treinamento ou de ensino, com carga mínima de 08 horas + Curso de capacitação - HAOC + Curso de
atualização na área de urgência/emergência com carga horária igual ou maior que 30 horas no qual o certificado deverá ser
emitido por instituição médico/hospitalar de treinamento ou de ensino, com carga mínima de 30 horas;

•
•

Formação superior em curso de Medicina com especialização em Medicina do Trabalho devidamente registrado no
Conselho Regional da Classe;
Realizar consulta e atendimento médico, exames, levantar hipóteses diagnósticas, solicitar exames complementares,
interpretar dados de exame clínico e complementares, diagnosticar estado de saúde dos agentes públicos, discutir
diagnóstico, prognóstico e tratamento com clientes, responsáveis e familiares;
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SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planejar e prescrever tratamento aos agentes públicos, praticar intervenções, receitar medicamentos e fitoterápicos.
Realizar exames para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e demissão dos servidores em especial daqueles expostos
a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais.
Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador, promover campanhas de saúde e ações de controle de
vetores.
Elaborar e executar ações para promoção da saúde, prescrever medidas higiênico- dietéticas e ministrar tratamentos
preventivos.
Realizar os procedimentos de readaptação funcional instruindo a administração da Instituição para mudança de atividade do
servidor.
Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde do
trabalhador, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros.
Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de
ensino, pesquisa e extensão.
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.
Participar de programa de treinamento, quando convocado.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.

SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação superior em curso de Medicina com especialização em Cardiologia devidamente registrado no Conselho
Regional da Classe;
Além das previstas para o exercício profissional da medicina, são atribuições específicas do médico cardiologista;
Ministrar atendimento médico à portadores de doenças cardiovasculares;
Interpretar exames e atos que digam respeito às especialidades que tenham íntima correlação com a cardiologia;
Realizar estudos e investigações no campo cardiológico;
Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas, prescrever tratamento médico,
participar de juntas médicas;
Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas;
Prescrever tratamento médico, participar de juntas médicas, participar de programas voltados para a saúde pública;
Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
Manter prontuário médico organizado e atualizado;
Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; comunicar ao seu superior imediato qualquer
irregularidade;
Realizar exames cardiológicos de: teste ergométrico e ecocardiograma.
Executar outras tarefas correlatas ao cargo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação superior em curso de Medicina com especialização em Ortopedia devidamente registrado no Conselho Regional
da Classe;
Além das previstas para o exercício profissional da medicina, são atribuições específicas do médico ortopedista;
Ministrar atendimento médico à portadores de doenças ortopedista;
Interpretar exames e atos que digam respeito às especialidades que tenham íntima correlação com a ortopedia;
Realizar estudos e investigações no campo ortopedia;
Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas, prescrever tratamento médico,
participar de juntas médicas;
Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas;
Prescrever tratamento médico, participar de juntas médicas, participar de programas voltados para a saúde pública;
Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
Manter prontuário médico organizado e atualizado;
Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; comunicar ao seu superior imediato qualquer
irregularidade;
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•
•
SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDISTA

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

•

Executar outras tarefas correlatas ao cargo.

SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA

•
•
•
•
•
•
•

Formação superior em curso de Medicina com especialização em Pediatria devidamente registrado no Conselho Regional
da Classe;
Examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos
específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém- nascido, avaliar-lhe as condições
de saúde e estabelecer diagnóstico;
Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a
alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados;
Estabelecer o plano médico- terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar
carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche
e outras doenças;
Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e
acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde;
Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os
aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças;
Atender a urgências/emergências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas em pediatria; Participar das atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA
•
•
•
•

Formação superior em curso de Medicina com especialização em Ginecologia devidamente registrado no Conselho
Regional da Classe;
Realizar atendimento na área de ginecologia e obstetrícia;
Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
Realizar atendimentos, exames, coletas de biopsias diagnóstico, terapêutica e acompanhamentos de pacientes, bem como
executar outras atividades que por, sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação superior em curso de Medicina com especialização em Psiquiatria devidamente registrado no Conselho Regional
da Classe;
Atendimento individual para avaliação médica, diagnóstico, prescrição medicamentosa, orientações e encaminhamentos;
Compor equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativas como técnicas;
Atendimento individual para avaliação médica, diagnóstico, prescrição medicamentosa, orientações e encaminhamentos;
Atendimento em grupos (grupo de orientação de medicamentos, psicoterapia, grupo operativo, entre outros);
Atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio;
Visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor ações no sentido de prestar
assistência e reinserção social;
Atendimento à família; Atividades comunitárias enfocando a integração do usuário na comunidade;
Atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social;
Atendimento de desintoxicação; Desenvolvimento de ações intersetoriais, em áreas como assistência social, educação e
justiça;
Participar de atividades de apoio matricial.
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SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR
•
•
•
•
•
•
•

Formação superior e devidamente registrado no Conselho Regional da Classe nas seguintes categoria: Psicologia, Serviço
Social, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Pedagogia ou outro categoria necessária ao projeto terapêutico;
Desenvolver trabalhos sócio-educativo no CAPS;
Realizar atividades pedagógicas voltas para Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;
Desenvolver oficinas, aulas e dinâmicas de grupo visando ambientes não-escolares;
Intervir de forma coletiva no processo educacional dos pacientes do CAPS, resgatando a auto-estima e o interesse pelos
estudos;
Propiciar um trabalho sócio-educativo para a construção sólida da cidadania;
Preparar momentos para conhecer os pacientes por meios de estudos de casos, pesquisas das patologias e dificuldades de
aprendizagem visando desenvolver um trabalho mais enriquecedor e humanizado.

SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
•
•
•
•
•
•
•

Formação nível médio completo;
Acolhimento de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CAPS II;
Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território;
Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) vinculados ao CAPS II e fortalecimento de
vínculos desenvolvidos no território;
Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva;
Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência;
Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede da Atenção Básica;

09. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Acompanhar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos serviços contratados, bem como determinar o que for necessário à regularização das falhas
observadas.
9.2 Comunicar por escrito, à contratada quaisquer irregularidades verificadas na prestação dos serviços.
9.3 Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às dependências das Unidades de
Saúde no município.
9.4 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o objeto
pactuado.

9.6 Atestar as Notas Fiscais da Contratada, observando em relatório próprio as considerações que achar
conveniente.
9.7 Atestar medições dos serviços executados pela Contratada;
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9.5 Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde
que atendidas as formalidades pactuadas, conforme especificações constantes em contrato.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 Ser responsável por todos os serviços prestados e previstos neste documento, bem como pelos danos
causados pelos profissionais diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Ubatã (Ba).
10.2 Ser responsável por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista,
previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente
com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.
10.3 Ser responsável em relação aos profissionais contratados por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços, tais como:
a) salários;
b) adicional periculosidade, insalubridade ou qualquer outro previsto em Lei;
c) seguros de acidentes;
d) taxas, impostos e contribuições;
e) indenizações e demais parcelas que compõem a natureza salarial;
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
10.4 Efetuar o pagamento da remuneração dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços, objeto deste
documento, não descumprindo qualquer legislação em relação aos valores dispendidos.
10.5 Manter o número de profissionais rigorosamente em consonância com os quantitativos estabelecidos
neste Termo de Referência, dentro das atribuições específicas de cada atividade, para o efetivo cumprimento
da prestação dos serviços.
10.6 Se, por motivo alheio à vontade da Contratante, for paralisada a prestação dos serviços, o período
correspondente será objeto de análise para fins de pagamento ou não da obrigação.

10.8 Informar à Secretaria de Saúde, conforme for o caso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o
período de férias dos profissionais contratados, indicando os substitutos.
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10.7 No caso de ausência do profissional em qualquer posto de trabalho, em não consonância com o subitem
anterior, será descontado do faturamento mensal o valor correspondente ao número de horas de não
funcionamento do respectivo posto de trabalho.
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10.9 Substituir os profissionais, por solicitação da Secretaria de Saúde, conforme for o caso, de forma a
adequá-los às suas especialidades, bem como aqueles cuja permanência, atuação ou comportamento sejam
julgados insatisfatórios à disciplina, à técnica e ao interesse dos serviços.
10.10 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do Contrato.
10.11 Comunicar por escrito, à contratante quaisquer irregularidades verificadas durante a realização dos
serviços.
10.12 Emitir medições dos serviços executados;
10.13 Dispor de infraestrutura administrativa no município de Ubatã com finalidade de atendimento de seus
profissionais, controle e planejamento das atividades.
11. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS
11.1 Os profissionais, através dos quais a Contratada prestará serviço à Contratante, deverão estar
disponibilizados a partir da assinatura do Contrato.
11.2 Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for consumido.
12.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 Para prestação dos serviços proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e
conveniências do Contratante:
a)
A Contratada prestará os serviços mediante a apresentação da “Autorização de Serviços”, conforme
modelo previamente apresentado pela Contratante e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada
por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
b) A “Autorização de Serviços” deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao serviço e
assinadas por representante da Contratada.

12.3 Em caso casos fortuitos ou de força maior que ensejar na ausência de profissional, a Contratada deverá
providenciar profissional substituto nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 06 (seis) horas,
após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pela Contratante, sob pena de
sofrer as sanções previstas no contrato.
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12.2 Não será admitida recusa de execução de serviço em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
instalada.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

12.4 A aferição dos serviços executados pela Contratada será feita no final de cada jornada de trabalho,
através do registro no livro próprio denominado "Diário de Locação de Serviços", que será rubricado pelo
representante da empresa, no qual deverá constar, obrigatoriamente, todo o atendimento feito no dia.
13.

DO PREÇO

13.1 O preço unitário considerado dos serviços será o preço ofertado na proposta vencedora.
13.2 No preço contratado deverá conter todos os impostos, tarifas, transporte e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.
13.3 Os preços dos serviços mensais são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze)
meses da data de apresentação da proposta.
13.3.1 Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços
poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
13.3.2 Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar
sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a
Prefeitura Municipal.
13.3.3 No caso de ocorrer disputa, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato, a proposta
vencedora reformulada deverá indicar qual o percentual de desconto sobre o valor ofertado na proposta
escrita que está sendo ofertado para Prefeitura Municipal.
13.3.4 A Contratada deverá acatar sempre através de protocolo, todas as promoções, acordos e benefícios
aos pacientes sem remuneração complementar respeitada as normas éticas do Conselho Regional de Classe.
14.

DO CONTRATO

14.1 O contrato decorrente desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.

14.3 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato (ou
retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993).
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14.2 O Contrato poderá ser prorrogado até o limite legal, previsto no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.
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14.3.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante a Fazenda Federal, inclusive perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Municipal, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a
regularidade e anexando os documentos possíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
14.3.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem
16.3.1, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de
a contratação não se realizar.
15.

DA UNIDADE FISCALIZADORA

15.1 A Contratante e a Contratada manterão os entendimentos necessários para a execução do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei Federal n. 8.666/93, por meio do acompanhamento e fiscalização dos trabalhos
através do Gestor, a ser constituído pela Contratante.
15.2 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada nos termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93,
através do Gestor.
16.

DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou depósito), no
prazo de até 10 (dez) úteis do mês subsequente a execução do serviço, mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação.
16.2 Como condição para recebimento de cada pagamento, a Contratada deverá comprovar sua regularidade
fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Trabalhista, Municipal e FGTS.
16.3 A despesa decorrente da execução do serviço correrá à conta das dotações orçamentárias vigentes,
especificadas no Contrato decorrente da licitação.
16.3.1 A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária
prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada na Unidade Secretaria Municipal de Saúde e no
Fundo Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal pela Lei Orçamentária Anual.
DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

17.1 O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao mês do fornecimento dos
serviços, após o “ateste” do satisfatório atendimento do especificado.
17.1.2 O pagamento será feito em moeda corrente, por meio de ordem bancária.
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17.2 Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada:
17.2.1 Antes da apresentação e da aceitação do documento de cobrança, de atestada a conformidade do
fornecimento dos produtos pelo setor competente da Contratante.
17.2.2 Enquanto houver pendência relativa à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência, à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou
regulamentar, à regularidade fiscal.
17.2.3 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação
pela contratada deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a
retenção de pagamento se a contratada não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver
prestado a contento.
17.3.4 A Entidade poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas
ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a
incapacidade da empresa de corrigir a situação.
18.

DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1 Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
19.

DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

19.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração já identificado, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.

19.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de serviços inadequados ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da
Lei nº 8.666/93.
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19.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle
da execução do contrato.
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19.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos profissionais eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.

20.1 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei Federal 8.666/93.
Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios e será descredenciado no SICAF e no
Cadastro de fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa
sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:
1.

se recusar a assinar o Contrato;

3.

deixar de entregar documentação exigida no edital;

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

inexecução total ou parcial do Contrato;
apresentar documentação falsa;

ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;
falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Contratante,
enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item
22.1, conforme detalhado nos itens 1 a 9;
a)

A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 22.1, sempre que a
Contratante entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da Contratada e desde que
não tenha havido prejuízo à Contratante;
b)

Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, garantida a
defesa prévia, aplicar à Contratada as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste
edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie;
Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua
execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará
inexecução total da obrigação assumida;
d)
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Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou
parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o Contrato;
e)

Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra
obrigação pactuada;
f)

20.2 As sanções previstas nos itens 22.1 poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa;
20.3 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Contratante,
a Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 22.1;
20.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais cominações legais;
20.5 O percentual de multa previsto neste Termo de Referência incidirá sobre o valor atualizado do contrato
ou do item do Contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo
como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que
incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa;
20.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
Contratada pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Contratante. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes
a garantia e/ou pagamentos devidos pela Contratante, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à
agência da Caixa Econômica Federal - CEF, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação;
20.7 Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores
serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais;
20.8 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a
rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências
legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à Contratante;

20.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da
proporcionalidade.
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20.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

21.

DOS RESULTADOS ESPERADOS

21.1. Espera-se como resultados a serem alcançados a garantia de maior eficiência e qualidade na
assistência à saúde da população através das ações levadas nas unidades de Saúde, assim como sua gestão
e ainda:
a) A promoção de níveis satisfatórios de qualidade e disponibilidade de serviços em saúde para dar
suporte às atividades e rotinas inerentes a urgência e emergência;
b) A facilitação da referência e a contra referência, integrando os processos de regulação e agendamento;
c) Melhorias no atendimento aos cidadãos-usuários do SUS;
d) Aumento da capacidade de detecção precoce dos problemas de saúde da população atendida nas
unidades de saúde do município;
e) Aumento da produtividade; e,
f) Otimização do uso dos recursos humanos, materiais e financeiros.
22.

DO MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

22.1 O Setor Responsável pela cotação de preço junto às empresas do ramo foi o Departamento de Compras
da Secretaria Municipal de Saúde.
23.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

23.1. Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)
Prova de registro e quitação da Licitante no Conselho Regional de Administração, da Região da
sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Termo de Referência, em plena
validade e com indicação do objeto social compatível.
a.1) No caso de registro/inscrição em outra jurisdição, o comprovante de registro/inscrição na
entidade profissional competente deverá ser visado e assinado pelo CRA/BA.
a.2) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este
que inabilitará todas as envolvidas

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;
b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;
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b)
Comprovação de que possui pelo menos 01 (um) profissional com nível superior na área de
administração, devidamente reconhecido na entidade profissional competente para atuar como responsável
técnico, numa das formas a seguir:
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b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das
propostas, devidamente registrado em cartório.
c)
A comprovação da formação do responsável técnico, far-se-á mediante apresentação de
diploma/certificado ou carteira de inscrição do CRA, devidamente registrado no órgão competente;
d) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato que
inabilitará todas as envolvidas;
e) Prova de registro e quitação da Licitante no Conselho Regional de Medicina (CRM), da Região da sede da
Licitante.
e.1) No caso de registro/inscrição em outra jurisdição, o comprovante de registro/inscrição na
entidade profissional competente deverá ser visado e assinado pelo CREMEB.
f) Prova de Registro e Quitação da licitante nos seguintes Conselhos Regionais:
I. Conselho Regional de Enfermagem (COREN);
g) Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica, conforme a seguir:
g.1) Apresentação de atestado de capacidade técnica para comprovação de aptidão da Empresa licitante,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, para execução de serviços compatíveis com o
objeto deste Termo de Referência. Os atestados deverão conter nome, cargo que ocupam com assinatura
com firma reconhecida, bem como acompanhando de contrato e aditivos (se houver), entre a licitante e a
pessoa jurídica emissora do mesmo, informações das quais o Município de Ubatã poderá, utilizar-se para
obter informações.
g.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou
pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da
Concorrente.

a) Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Termo de Referência;
c) Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede da Licitante;
42
Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL: licitaubata@hotmail.com

Página 42 de61

23.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
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d) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante Certidão Negativa de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU), inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais,
com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
e) Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa de débitos trabalhistas, conforme exigência da Lei nº. 12.440, de 7 de Julho de 2011.
h) No caso de Sociedades Cooperativa, deverá apresentar comprovação do registro e regularidade junto a
OCB ou à sua correspondente estadual – na Bahia, A OCEB Organização das Cooperativas do Estado da
Bahia – OCEB, conforme dispõe o Art. 105, “c”, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
i) Caso a licitante se enquadre como entidade beneficente de assistência social, na área de saúde, tais como
institutos, associações, sem fins lucrativos, a mesma deverá apresentar o Certificado junto ao CEBAS
(Certificação das entidades beneficentes de assistência social), conforme Lei 12.101, de 27 de novembro de
2009, que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social.
23.3 Qualificação Econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
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, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta. O Balanço e demonstrações contábeis deverá ser
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional, no prazo de validade.

c) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados pelas
fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, em papel timbrado da licitante,
devidamente assinado pelo Contador ou Contabilista, com firma reconhecida, acompanhado da Certidão de
Regularidade Profissional, no prazo de validade. É obrigatório também a assinatura, com firma reconhecida,
do Representante Legal da Entidade. Se necessária a atualização do balanço, deverá ser apresentado
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
c.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação:
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b) As licitantes que iniciaram suas atividades no presente exercício deverão apresentar, também o Balanço
de Abertura, na forma da Lei.
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AC + RLP
ILG = -------------------- > 1,00 (maior igual a um virgula zero)
PC + ELP
c.2) ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação:
AC
ILC = -------- > 1,00 (maior igual a um virgula zero)
PC
c.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação:
PC + ELP
GEG = ------------------ < 1,00 (menor igual a um virgula zero)
AT
ILG
ILC
GEG
AT

LEGENDA

= Índice de liquidez Geral
= Índice de liquidez Corrente
= Grau de Endividamento
= Ativo Total

RLP = Realizável em Longo Prazo
ELP = Exigível em Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

d.3) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.
24.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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26.1 A Contratada é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, objeto deste
Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal,
estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando – dentro
do possível – conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da
Contratante e da própria Contratada.
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ANEXO II

MODELO FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº.
REPRESENTANTE LEGAL:
TEL: (xx)

FAX: (xx)

E-mail

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM OU
SEM FINS LUCRATIVOS, PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE, DE CARÁTER COMPLEMENTARESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

2
3
4
5

PSF
ATENÇÃO BASICA
VIGILÂNCIA
EPDEMIOLÓGICA

SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA

7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SERVIÇOS MEDICOS DE PSF
SERVIÇOS DE TECNICO DE
ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE TECNICO DE
ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE TECNICO DE
ENFERMAGEM
SERVIÇOS MEDICOS CLINICA GERAL

SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA

6
8

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

POLICLINICA

SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA

SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA
SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA DO
TRABALHO
SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDISTA
SERVIÇOS DE TECNICO DE
ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICO
CLINICO GERAL
HOSPITAL
SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICOS
DE ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICOS
SAMU
DE ENFERMAGEM
SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA
CAPS
SERVIÇOS DE TECNICO DE
ENFERMAGEM
SERVIÇOS DE TECNICO DE
ENFERMAGEM
UNIDADE BÁSICA
SERVIÇOS MEDICOS CLINICA GERAL
SERVIÇOS DE TECNICO DE
MELHOR EM CASA
ENFERMAGEM
SERVIÇOS MEDICOS CLINICA GERAL

QTD

Carga Horária

16

40HS

08

Unidade

40HS

SEMANAL

02

40HS

SEMANAL

02

40HS

SEMANAL

01
01

32 Atendimentos
60 Atendimentos

MENSAL
MENSAL

01

25 Atendimentos

02

01
01

20HS

80 Atendimentos

MENSAL
MENSAL

40HS

SEMANAL

31

24H

PLANTÃO

62

24H

PLANTÃO

12

24H

PLANTÃO

01

MENSAL

01

20 HS

SEMANAL

01

40HS

SEMANAL

01

40HS

SEMANAL

01
02
02

40HS
20HS
20HS

Valor
Anual

SEMANAL

SEMANAL

30 Atendimentos

Valor
Mensal

SEMANAL

25 Atendimentos

01

Valor
Unitário

SEMANAL
SEMANAL
SEMANAL
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1

LOCAL/PROGRAMA
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VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a entrega dos serviços.
VALIDADE DA PROPOSTA:

DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:
[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial].

46
Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL: licitaubata@hotmail.com

Página 46 de61

Assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO III – MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

DESCRIÇÃO

CARGA HORÁRIA
REMUNERAÇÃO

SALÁRIO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
TOTAL DA REMUNERAÇÃO

DESCRIÇÃO

0,00%
0,00%
GRUPO "A"

FGTS
INSS
Terceiros (SESI ou SESC / SENAI ou SENAC / INCRA /
SALÁRIO EDUCAÇÃO / SEBRAE)
Seguro Acidente do Trabalho / SAT / INSS
TOTAL GRUPO "A"
DESCRIÇÃO

PERCENTUAL

PERCENTUAL
8,00%
20,00%

VALOR
R$0,00
R$0,00

3,00%
36,80%

R$0,00
R$0,00

5,80%

GRUPO "B"

13º SALÁRIO
FÉRIAS+1/3 FÉRIAS
Outros (auxílio doença; licença paternidade /maternidade; faltas legais;
acidente de trabalho; aviso prévio trabalhado; treinamento
TOTAL GRUPO "B"
GRUPO "C"

DESCRIÇÃO
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
FGTS NAS INDENIZAÇÕES SEM JUSTA CAUSA(INCLUI FGTS
SOBRE AVISO PRÉVIO)
INDENIZAÇÃO ADICIONAL
TOTAL GRUPO "C"

GRUPO "D"

DESCRIÇÃO
INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"
INCIIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE
TOTAL GRUPO "D" - encargos sociais do Grupo"A" sobre o Grupo"B"

VALOR
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00

R$0,00

PERCENTUAL
9,37%
12,49%

VALOR
R$0,00
R$0,00

26,02%

R$0,00

4,16%

R$0,00

PERCENTUAL
4,66%

VALOR
R$0,00

0,09%
10,64%

R$0,00
R$0,00

5,89%

PERCENTUAL
9,57%
0,46%
10,03%

R$0,00

VALOR
R$0,00
R$0,00
R$0,00
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VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CARGO:
LOCALIDADE:
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TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

83,49%

GRUPO "E" - INSUMOS DE MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO

UNIFORMES/EPIS
EXAMES MÉDICOS
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAUDE
PLANO ODONTOLOGICO
AUXÍLIO FUNERAL
SEGURO DE VIDA
TOTAL GRUPO "E"- - INSUMOS DE MÃO DE OBRA

TOTAL
DESCRIÇÃO

VALOR
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$ 0,00

PERCENTUAL
5,00%
5,00%

VALOR
R$0,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00

VALOR UNITÁRIO
QTD
VALOR MENSAL
VALOR ANUAL
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PIS
COFINS
ISS
TOTAL GRUPO "G"

VALOR

R$0,00

GRUPO "F" - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO
DESCRIÇÃO
PERCENTUAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
LUCRO
TOTAL GRUPO "F"
0,00%

GRUPO "G" - TRIBUTOS

R$ 0,00

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANEXO IV

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE UBATÃ

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE
CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
UBATÃ-BAHIA, E DE OUTRO, A EMPRESA....................

O MUNICIPAL DE UBATÃ, pessoa jurídica de direito público, situado à Rua Lauro de Freitas nº 199, Centro, nesta
cidade de Ubatã, inscrito no CNPJ sob o Nº 14.235.253/0001-59, aqui denominada CONTRATANTE, representada
neste ato neste ato Prefeito, Sr. VINICIUS DO VALE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, residente à Rua Ramiro B. de
Castro, 104, Centro – Ubatã-BA, portadora do RG nº 775029300 SSP/BA e do CPF Nº 942.107.995-72, residente e
domiciliado a Rua Salgado Filho, 179, Centro, Ubatã, e do outro lado, a Empresa, , sediada _______, nº __, Estado
______, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº ___________, adiante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por ______________, na qualidade de ________, (nacionalidade), (estado
civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n° ________, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado _______ e do CPF/MF ________, residente ___________, nº __, cidade ______, Estado
_______, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, de acordo com o Processo de
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 014/2022, que se regerá pela decreto federal 10.024/19 e 8.666/93,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento contratual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PARA GERENCIAMENTO E
OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE CARÁTER COMPLEMENTARestabelecidas no
Termo de Referência e Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO

Constituem partes integrantes deste Contrato a proposta da contratada, vencedora do Item 01, assim como o edital
da licitação mencionada do preâmbulo deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ xxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme itens, quantitativos constante na tabela abaixo:
DESCRIÇÃO

UND.
MÊS

QUANT. V.UNITARIO
12

VALOR TOTAL

O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos
produtos entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal.
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1.
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§ 1º A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a ordem e serviço, devidamente assinada
por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo ou em cópia impressa caso tenha sido encaminhada via email, para conferência dos quantitativos efetivamente entregues. Não será aceita a emissão de boletos bancários
para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
§ 2º Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos serviços, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
§ 3º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva total ou parcial do material.

§ 4º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho,
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
§ 5º A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

I – A CONTRATADA executará os serviços, através de suporte contínuo, conforme as necessidades da
Secretaria, para realizar atividades dos serviços contratados, segundo as diretrizes estabelecidas no termo de
referência que integra este contrato como se aqui estivesse transcrito.
II – Só serão aceitos os serviços que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua
aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes;
III – O deslocamento do profissional correrá a expensas da contratada, inclusive quanto a deslocamento
(passagens, combustíveis, etc), hospedagem, alimentação, diárias;
IV – Os profissionais disponibilizados deverão ser qualificados e treinados para realização dos serviços
contratados.
V – A empresa contratada deverá disponibilizar profissional qualificado, semanalmente, para regularização,
treinamento, controle e avaliação de todos os sistemas, através de dois profissionais (no mínimo) de sistema
de informação, disponibilizando também, além dessa previsão, preposto, sempre que requisitado pela
Contratante;
f) Local da prestação dos serviços: Os Serviços serão executados na Secretaria da Saúde do Município de
Ubatã e em suas unidades de saúde, ou conforme a solicitação e necessidade de acompanhamento para
realização da prestação do serviço em local solicitado pela Secretaria, devendo a empresa contratada deslocar
um preposto para o Município, sempre que convocado pela Contratante.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
Constituem obrigações da contratada:

I – Efetuar a entrega dos produtos dentro das especificações e/ou condições constantes neste Termo de
Referência;

III – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;

IV – Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
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II – Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
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V – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas e se responsabilizando por todas as condições de habilitação e qualificação
exigida neste Termo.

VI – Manter a regularidade com as normas trabalhistas, com a contratação de trabalhadores conforme Art. 2º e 3º da
CLT.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.

b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar a prestação de serviço de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos materiais por servidor especialmente
designado.

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das obrigações contratuais,
fixando prazo para a sua correção;
f)

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura. Podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses de acordo com o Art. 57, inciso II, da Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização ficará a cargo do servidor THAILAN SANTOS DE SOUZA, Fiscal de Contratos designado pela
Portaria Nº 103/2022, conforme Instrução Normativa SCI 002/2017. Caso seja por este detectado algum vício,
defeito ou inadequação no(s) materiais/produtos mediante simples declaração de constatação, será de plano
rejeitado o seu recebimento.

§ 2º Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal
ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos materiais/produtos
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§1º À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não satisfaçam os padrões
especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediata substituição
por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.
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fornecidos, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade
ou desconformidade observada na execução do Contrato.

§ 3º A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
CLÁUSULA NONA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, com base no Art. 65, II, da Lei
8.666/93, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços
determinado pelo órgão regulador, que seja imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis,
que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
§ 1º A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a revisão do contrato,
comprovando a ocorrência de aumento de preços, , obedecendo o que se segue:

I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de
aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do
momento do pedido de revisão do contrato;

II - junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da
formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento de
preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
III - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.

§ 2º Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução
dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta.
§ 3º As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
A Dotação orçamentária que ocorrerá tal despesa é:
Projeto Atividade

2.010 – Gestão das
Ações da Secretaria
Municipal Saúde
2.038 – Manutenção
da
Assistência
Ambulatorial
e
Hospitalar
02.10.01 – Fundo 2.038 – Manutenção
Municipal de Saúde – da
Assistência
FMS
Ambulatorial
e
Hospitalar
02.10.01 – Fundo 2.040 – Manutenção

Classificação
Econômica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso

002 – Receita de
Impostos 15%
002 – Receita de
Impostos 15%

3.3.90.39.00 – Outros 014 – Transferência
Serviços de Terceiro do SUS
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros 002 – Receita de
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Unidade
Orçamentária
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
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Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS
02.10.01 – Fundo
Municipal de Saúde –
FMS

das
Unidades
Básicas de Saúde
2.040 – Manutenção
das
Unidades
Básicas de Sáude
2.042 – Manutenção
das Ações do CAPS
2.042 – Manutenção
das Ações do CAPS

Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiro
– Pessoa Jurídica

2.100
–
Enfrentamento
da
Emergência
Nac
Decorrente
do
Coronavirus
02.10.01 – Fundo 2.064 – Manutenção 3.3.90.39.00 – Outros
Municipal de Saúde – das Unidades de Serviços de Terceiro
FMS
Apoio – Nasf e Pmaq – Pessoa Jurídica

Impostos 15%
014 – Transferência
do SUS
002 – Receita de
Impostos 15%
014 – Transferência
do SUS
014 – Transferência
do SUS
014 – Transferência
do SUS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre os
materiais/produtos, objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução do
contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o limite de 10 (dez)
dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não comprovar motivo de força maior ou caso
fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração.

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total
das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.

e)Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até
5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução
do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Ubatã,
por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à
Administração;
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§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções
previstas nas alíneas “b”, e “c”
§ 3º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou
recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos
do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
§ 4º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a
critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 5º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
§ 6º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30(trinta) dias corridos
na entrega da parcela dos produtos solicitados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

I - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei nº 8.666/1993.

II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93.
II.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
III - A rescisão do contrato poderá ser:

a)determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato;
b) amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato, desde que haja
conveniência para a Contratante e
c) judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo Primeiro: A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Segundo: De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer
com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

Parágrafo Quarto: Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam
reconhecidos os direitos da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO
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Parágrafo Terceiro: A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite
dos prejuízos causados à CONTRATANTE.
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O presente instrumento obriga as partes CONTRATANTES e aos seus sucessores, que na falta delas
assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente CONTRATO reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 8.666/93 e supletivamente às normas
do Direito Civil pátrio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do
Município na forma de extrato, como condição de sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade da
Contratante, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente
instrumento contratual em 03 (três) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes contratantes.

Ubatã - BA, XX/014/2022

MUNICÍPIO DE UBATÃ
Prefeito Municipal
(Contratante)

2º __________________________
NOME
RG nºCPF
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TESTEMUNHAS:
1º _____________________________
NOME
RG nº

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Contratada)

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022
MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à ......................................, neste

ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o

Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de

Identidade nº. .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua ..................................................., nº. ........ Como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. Praticar todos os atos necessários, relativos ao

procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº. ..., conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de

recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar

compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Ubatã (BA), ......... de ................................ de 2022
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___________________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022
M O D E L O D E D E C L A R A Ç Ã O D E CONHECIMENTO DO EDITAL
E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à ......................................,

declara, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das
obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a serem
aplicadas conforme a lei 8.666/93.

Data e Local,
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(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022

MODELO DE DECLARAÇÕES
(A serem colocadas no envelope de Documentação)
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

Ubatã – BA,....de ........ de 2022

Ilmº. Srª.

Pregoeiro Oficial do Município de Ubatã – Bahia.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022
A EMPRESA (NOME),

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a
administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitação,
assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988;
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital;

_______________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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Carimbo da empresa:

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022
A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a).
_______________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
_______________________________ e inscrito no CPF sob o nº ________________________________,
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

__________________________, ____ de ________________ de 2022.

_______________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
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R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO IX
DECLARAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
O licitante abaixo DECLARA, para todos os fins e efeitos das Leis Federais n.º 8.666/93 e
10.520/02, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, que:
a) Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições do presente Edital.
b) Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta licitação.

(cidade), (dia) de (mês) de 2020.
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_________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
(Nome completo e assinatura do seu representante)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO X
DECLARAÇÃO
(ESTE ANEXO É UM MODELO E DEVE SER FEITO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022

O licitante abaixo DECLARA os dados para confecção do contrato:
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Empresa ____________, sediada _______, nº __, Estado ______, telefone n° _______, cadastrada no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob o nº ___________, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
______________, na qualidade de ________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de
identidade RG n° ________, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado _______ e do CPF/MF
________, residente ___________, nº __, cidade ______, Estado _______.

