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AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
CNPJ. 08.218.991/0001-95
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-S/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091-S/2022
O MUNICÍPIO DE ITABUNA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMUNICA A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-S/2022, no qual tem como
objeto: AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO E BACTERIOLÓGICO
BINOCULAR A SER DISPONIBILIZADO A EQUIPE TÉCNICA DO PMCE (PROGRAMA
MUNICIPAL DE COMBATE AS ENDEMIAS), PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE
ANÁLISE DOS INSETOS EM FORMA DE (LARVA) DURANTE AS ATIVIDADES DE
PESQUISA DE ARTRÓPODES DE IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Recebimento das
propostas até 06/09/2022 às 08:30h – Abertura das propostas 06/09/2022 às 08:30h. Início da
sessão de disputa de preços 06/09/2022 às 09:30h (horário de Brasília). O EDITAL
ENCONTRA-SE
À
DISPOSIÇÃO
DOS
INTERESSADOS
NO
ENDEREÇO,
WWW.LICITACOES-E.COM.BR OU WWW.ITABUNA.BA.IO.ORG.BR. REGIDA PELA LEI
FEDERAL N° 10.520/02. O PREGÃO SERÁ REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA “ON
LINE” 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.
Licitação Banco do Brasil nº 957446
Recebimento das propostas: até 06/09/2022 às 08:30 horas.
Abertura das propostas: 06/09/2022 às 08:30 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 06/09/2022 às 09:30 horas.
Informações pelo e-mail: l i c i t a c o e s . s a u d e . i t a b u n a @ g m a i l . c o m ou na sede da
Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, localizada na Avenida Comendador Firmino Alves,
110, Centro, Itabuna - BA, onde poderá ser adquirido o Edital. Mariana Cerqueira Reis. Itabuna,
24 de agosto de 2022.
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ Nº 08.218.991/0001-95

P R E G Ã O E L E T RÔ N I C O N º 0 0 6 - S / 2 0 2 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091-S/2022
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 957446
Regência Legal:
Lei Federal 8.666/93 E 10.520/02, Lei Complementar Nº 123/06 E 147/14, Decreto Federal 10.024/19, Decreto
Municipal 6.778/03 E outras correspondentes.
1. Órgão Interessado:
MUNICÍPIO DE ITABUNA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2. Modalidade:
3. Processo Administrativo:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006-S/2022
091-S/2022
4. Tipo de Licitação/forma de apuração:
5. Forma de fornecimento:
MENOR PREÇO POR ITEM
PARCELADA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO E BACTERIOLÓGICO BINOCULAR A SER
DISPONIBILIZADO A EQUIPE TÉCNICA DO PMCE (PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE AS ENDEMIAS),
PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOS INSETOS EM FORMA DE (LARVA) DURANTE AS
ATIVIDADES DE PESQUISA DE ARTRÓPODES DE IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

6.

7. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes:
Endereço eletrônico: Oà P eg oà se à ealizadoà e à sess oà pú li aà online” por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.brmediante a inserção e monitoramento de dados
ge adosàouàt a sfe idosàpa aàoàapli ativoà li itaç es-e ,à o sta teàdaàp gi aàelet ica do Banco do Brasil.
Recebimento das propostas: até 06/09/2022 às 08:30 horas.
Abertura das propostas: 06/09/2022 às 08:30 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 06/09/2022 às 09:30 horas.
SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA-DF PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES
NESTE EDITAL.
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária
1919
9. Prazo de fornecimento
15 (quinze) dias úteis após solicitação.

Projeto
Atividade
2134

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

449052
14
10. Patrimônio Líquido Mínimo necessário:
**********

11. Valor estimado para contratação:
INSERIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital:
Responsável: MARIANA CERQUEIRA REIS.
Endereço: AV. Comendador Firmino Alves, n° 110, Centro, Itabuna – BA.
Complemento: Departamento de Licitações e Contratos.
Cidade: ITABUNA.
Horário:
08:00h às 12:00h
14:00h às 17:00h
1. DO OBJETO

Estado: BAHIA.
E-mail:l i c i t a c o e s . s a u d e . i t a b u n a @ g m a i l . c o m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ Nº 08.218.991/0001-95
1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE
MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO E BACTERIOLÓGICO BINOCULAR A SER DISPONIBILIZADO A EQUIPE TÉCNICA
DO PMCE (PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE AS ENDEMIAS), PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE
ANÁLISE DOS INSETOS EM FORMA DE (LARVA) DURANTE AS ATIVIDADES DE PESQUISA DE ARTRÓPODES DE
IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, conforme as especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I, que integra
o presente Edital.
1.2 Poderão ser solicitados apresentação de CATÁLOGOS (quando couber) E/OU AMOSTRAS dos materiais licitados,
as amostras deverão ser encaminhadas em até 05 (cinco) dias úteis, após ser declarado o(s) vencedor(es) do certame;
face à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de desclassificação da empresa que não cumprir tal
solicitação. As amostras poderão serão avaliadas conforme as especificações constantes do ANEXO I, por
representantes da(s) Secretaria(s) solicitante. As amostras que estiverem em desacordo com o apresentado na
proposta de preços serão rejeitadas imediatamente.
1.3 A AMOSTRA APRESENTADA NÃO SERÁ DESCONTADA DO QUANTITATIVO ARREMATADO, E O MUNICÍPIO NÃO SE
RESPONSABILIZARÁ PELA DEVOLUÇÃO.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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 realizadoàat av sàdoàapli ativoà licitações-e àdoàPo talàElet i oàdoàBa oàdoàB asilà“.á.
2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Departamento deàLi itaç esàeàCo t atosàde o i adoà P egoei o ,à
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 as 08:30 horas de 06/09/2022.
3.2. Data e hora de abertura das Propostas: 06/09/2022 às 08:30 horas.
3.3. Data e Hora para início da disputa de preços: 06/09/2022 às 09:30 horas.
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
i se ç oà eà o ito a e toà deà dadosà ge adosà ouà t a sfe idosà pa aà oà apli ativoà li itaç es-e ,à o sta teà daà p gi aà
eletrônica do Banco do Brasil.
4.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 A vigência do contrato será até 31 de dezembro ou com a entrega de todos os produtos, com início na data de sua
assinatura;
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Somente serão admitidos a participar desta Licitação os interessados previamente credenciados perante o Banco o
Brasil, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ Nº 08.218.991/0001-95
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções
previstas no Decreto 10.024/19.
5.6. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
5.7. Não serão aceitos licitantes que detenham as seguintes restrições:
5.7.1. 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.
5.7.2. Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou qualquer que
seja a sua forma de constituição.
5.7.3. Sob falência, dissolução ou liquidação.
5.8. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar de nº. 123/06, para nenhum
efeito legal, a pessoa jurídica:
5.8.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;
5.8.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
5.8.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que
receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 123/06, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
5.8.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput, do artigo 3º da referida Lei Complementar;
5.8.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
5.8.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.8.7. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
5.8.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que
tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
5.8.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações.
6. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE OU DO SEU REPRESENTANTE
6.1. As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances
de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema licitações-e do Banco do Brasil S/A.
6.2. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar credenciados perante o Banco do Brasil S/A, no prazo
mínimo de 03 dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico.
6.3. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de
identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto às agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País.
6.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
6.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão
Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A,
devidamente justificado.
6.5.1. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao Pregão Eletrônico.
6.7 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 à ouà Empresa de Pequeno Porte à ou suas respectivas
abreviações ME àouà EPP , à sua firma ou denominação, conforme o caso.
6.7.1 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ Nº 08.218.991/0001-95
6.7.2 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;
c) Ou declaração de ME ou EPP, conforme anexo VIII.
6.8 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.
6.9 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no processo de cadastramento
junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do certame.
6.10 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 61 0500 ou pelo email: licitações@bb.com.br.
7. DO ENVIO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DOS
PROCEDIMENTOS DA SESSÃO
7.1. A licitante deverá encaminhar proposta preço do(s) item(ns) concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para
abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos
documentos de habilitação.
7.1.1 Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF.
7.1.2 As empresas devem certificar-se do tamanho do arquivo permitido pelo sistema eletrônico utilizado na presente
licitação.
7.1.3 Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos os documentos exigidos no
Edital e atender a todas as condições nele contidas e nos seus anexos, especialmente a descrição e unidade dos
produtos a serem fornecidos;
7.1.4 A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote/item 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.
7.1.5 Os valores unitários poderão ter até duas casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos
cálculos (preço global).
7.1.6 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;
7.1.7 A proposta deve indicar a marca e modelo (se houver) do produto ofertado, ficando a mesma obrigada a
manter na proposta final, caso seja arrematante, a marca inicialmente indicada, sob pena de desclassificação
no certame.
7.1.7.1 Deverá ser especificada uma única marca para o item ofertado e não serão aceitas expressões do tipo
dive sas ,à a asàdive sas ,àouà uais ue àout as.
7.1.7.2 Fica dispensada a indicação de marca para os casos não aplicáveis ao objeto.
7.1.8 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
7.1.9 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
7.1.10 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio
do Sistema que atende aos requisitos do artigo 3º da LC 123/2006 e alterações, para fazer jus aos benefícios previstos
nessa lei.
7.1.11 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste
Edital.
7.1.12 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
7.1.13 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhados.
7.2 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
4
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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7.2.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo (a) Pregoeiro (a), ocorrerá na data e na hora indicada
no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
7.2.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o (a) Pregoeiro (a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.2.3 Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão.
7.2.4 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo motivo justificado e aceito
pelo (a) pregoeiro (a).
7.2.5 O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos do Edital e/ou que forem manifestamente inexequíveis.
7.2.5.1 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por
todos os participantes.
7.2.5.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou
consignarem preços inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
7.2.6 O(A) Pregoeiro(a) deverá suspender a sessão pública do pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o inciso III do artigo 17 do Decreto Federal nº 10.024/2019, demandará maior
tempo.
7.2.6.1 Após a suspensão da sessão pública, o (a) Pregoeiro (a) enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a
data e horário previstos para o início da oferta de lances.
7.2.7 Qualquer elemento que possa identificar o licitante através da sua proposta importará na sua desclassificação.
7.2.8 Somente as propostas classificadas pelo (a) Pregoeiro (a) participarão da etapa de envio de lances.
7.3 DA ETAPA COMPETITIVA
7.3.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do horário e valor consignados no registro de cada lance, vedada
a identificação do seu detentor.
7.3.2 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que
cobrir a melhor oferta.
7.3.3 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos demais participantes.
7.3.4 O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.
7.3.5 No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de
propostas.
7.3.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em
primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
7.3.7 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
7.3.8 Durante a fase de lances, o (a) Pregoeiro (a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.
7.3.9 Se ocorrer a desconexão do (a) Pregoeiro (a) no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
7.3.10 No caso de a desconexão do (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública do
(a) Pregoeiro (a) será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do
fato aos participantes no sítio do www.licitacoes-e.com.br.
7.4 CRITÉRIOS DE DESEMPATE

5

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Certificação Digital: DIAYRHLB-7IBWLZUQ-9XHYOJT4-XRRRUR7N
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

Edição 5.364 | Ano 10
25 de agosto de 2022
Página 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ Nº 08.218.991/0001-95
7.4.1 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.
7.4.2 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.
7.4.3 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.5 MODO DE DISPUTA
7.5.1 Neste pregão, o modo de disputa adotado é o ABERTO e FECHADO, assim definido no artigo 33 do Decreto
Federal nº 10.024/2019 e terá duração de 15 (quinze) minutos.
7.5.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 7.5.1, 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.
7.5.3 Encerrado o prazo de que trata o subitem 7.5.2, 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) superior àquela possam ofertar um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.5.4 Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 7.5.3., 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.
7.5.5 Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 7.5.3.e 7.5.4, o sistema ordenará os lances em ordem crescente
de vantajosidade.
7.5.6 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 7.5.3.e 7.5.4, 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 7.5.5.
7.5.7 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto
no subitem 7.5.3.
7.5.8 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.
7.5.9 Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou
excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo(a) Pregoeiro(a) através do sistema.
7.5.10 Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para
avaliação do (a) Pregoeiro (a) e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances.
7.6 DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA
7.6.1 Concluída a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme
disposições deste edital.
7.6.1.1 O (a) pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que
tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.
7.6.1.2 O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na sessão pelo
(a) Pregoeiro (a).
7.6.1.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
7.6.2 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 24 (vinte e quatro) horas
contadas do encerramento do certame.
7.6.3 O (A) Pregoeiro (a) 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.
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7.6.4 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.
7.6.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto certame.
7.6.6 Após a etapa de lances e verificada a regularidade da habilitação, o (a) pregoeiro (a) anunciará o licitante
vencedor.
8

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

8.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao pregoeiro em até 03 (três) dias
úteis, anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico, via internet, no endereço
licitacoes.saude.itabuna@gmail.com.
8.2 O pregoeiro responderá os esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
recebimento, podendo solicitar apoio técnico formal para responder.
8.3 As respostas aos esclarecimentos serão publicadas no sistema e vincularão a administração e os licitantes.
8.4 O Departamento de Licitações não se responsabilizará por pedidos de esclarecimentos e/ou providências não
recebidos por motivos de ordem técnica de computadores, de falhas de comunicação via internet, de
congestionamento de linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio de e-mail pela
pessoa interessada nestes pedidos.
9

DA IMPUGNAÇÃO E MODIFICAÇÕES DO EDITAL

9.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
9.1.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento
da impugnação.
9.1.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos
autos do processo de licitação.
9.1.3 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.
9.1.4 As 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. 22 do Decreto federal nº
10.024/19.
10

DA PROPOSTA FINAL

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 horas a contar da
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico na forma do Anexo 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:

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail da licitante;
b) RG, CPF e Endereço da pessoa de contato.
c) Marca, modelo (quando for o caso) e demais características dos materiais ofertados deverão ser informados,
obrigatoriamente, na Proposta final.
d) 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.
e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
f) Nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento.
7
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g) Declaração da licitante de que garantirá a substituição do(s) serviço(s), sem ônus para a Administração
Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos.
10.2 Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no Pregão, considerando-se a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso, considerar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
10.3 A proposta escrita e os originais ou cópias autenticadas da documentação serão solicitados caso necessário, e
deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte à solicitação, em envelopes
fechados ou lacrados, indicando na sua parte frontal: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA/ DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO – AVENIDA COMENDADOR FIRMINO ALVES, Nº 110, ITABUNA- BAHIA, CEP. 45.600-185. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 005-S/2022.
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - COMISSÃO DE LICITAÇAO
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado)
CNPJ Nº XXX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-S/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091-S/2022
10.4 Após a aferição da regularidade dos documentos de habilitação, bem como da regularidade da composição da
planilha de preços da licitante detentora de melhor preço, é facultado ao (a) pregoeiro (a) requerer o envio de amostras
e/ou catálogos dos produtos ofertados, o que deverá ser atendido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da data de requerimento.
10.5 Será desclassificada a licitante que descumprir o estabelecido no subitem anterior, sendo facultado ao (a)
pregoeiro (a) convocar as empresas remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para apresentação do
catálogo/produto para avaliação de acordo com as especificações contidas no edital.
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA- DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado)
CNPJ Nº XXX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-S/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091-S/2022
11

DA HABILITAÇÃO

11.1 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.
11.1.1 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 7.35.
11.1.2 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.
11.2 A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto compatível com
a licitação;
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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, com objeto compatível
com a licitação, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, devidamente registrados, com
carimbos dos registros e autenticação;
d) no caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, com objeto
compatível com a licitação, com carimbo do registro e autenticado;
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) ou sócio(s) administrador(es).
11.3 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 para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a
tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
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).
11.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
11.3.2 Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
11.3.3 A não regularização da documentação no prazo fixado no item implicará na inabilitação do licitante.
11.3.4 Declaração de Condição de empresa idônea 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 VI deste
instrumento.
11.3.5 As certidões negativas que não indiquem expressamente o prazo de validade, serão válidas pelo prazo de 90
(noventa) dias da sua emissão.
11.3.6 Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz.
11.3.7 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.
11.4 A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
11.4.1 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, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedadas a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, a publicação do Balanço ou cópia reprográfica das
páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial.
11.4.1.1 As empresas recém-constituídas deverão apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na
repartição competente.
11.4.2 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data
de expedição.
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11.5.

A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

11.5.1 Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) ou Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos
ou substâncias, sujeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE,
podendo
ser
cópia
da
publicação
no
Diário
Oficial
da
União
(DOU)
destacando
a empresa - ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA;
11.5.2 Não serão aceitas propostas de produtos que estejam suspensos para comercialização e/ou fabricação pela
ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
11.5.3 Alvará Sanitário, em vigor, expedida pelo ÓRGÃO SANITÁRIO DISTRITAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL competente.
11.5.4 Registros dos produtos, notificação ou dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a
validade (dia/mês/ano) ou Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o
número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da
Vigilância Sanitária.
11.5.5 Comprovação da capacidade técnico operacional da empresa licitante por execução de serviço de características
semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente, e que se refiram a contratos
concluídos.
11.5.6 Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ,
endereço, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades
desenvolvidas, período da contratação.
11.5.7 Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante ou pela própria
concorrente e/ou emitidos por empresas das quais participem sócios ou diretores da concorrente.
12

DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
úteisàpa aàap ese taç oàdasà az esàdoà e u so,àex lusiva e teàpeloàPo talà li itaç es-e ,àfi a doàosàde aisàli ita tes,à
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
12.2 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, 30 (trinta) minutos imediatamente posteriores ao ato
de declaração do vencedor. O não oferecimento de razões no prazo previsto fará deserto o recurso.
12.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do art. 44, § 3º
do Decreto 10.024/19, importará na decadência desse direito, ficando o (a) pregoeiro (a) autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.
12.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.5 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a o (a) pregoeiro (a), protocolados no endereço
Avenida Comendador Firmino Alves, nº 110, Centro, Itabuna-BA, CEP: 45.600-185 ou no e-mail:
licitacoes.saude.itabuna@gmail.com, o qual deverá receber examinar e submeter à autoridade competente que
decidirá sobre a sua pertinência.
12.6 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais e/ou subscrito
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, nem
recursos enviados via e-mail.
12.7 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no Departamento de Licitação e
Contratos na Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, no endereço Avenida Comendador Firmino Alves, nº 110,
Centro, Itabuna-BA.
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-se em seguida o procedimento licitatório.

10
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14

FORMA DE PAGAMENTO

14.1 E à o so
iaà o àoàa t.à ºà o i adoà o àaà alí eaà a àdoài .àXIVàdoàa t.à àdaà Leiàfede alà ºà .
/ ,àosà
pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo
não superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela e depois de atestada
pela CONTRATANTE o recebimento definitivo do objeto licitado.
14.2 O FORNECEDOR deverá enviar junto com a Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica todas as certidões negativas.
14.3 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.
14.4 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.
14.5 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.
14.6 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos ao
FORNECEDOR para as correções solicitadas, não respondendo a prefeitura por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidação dos pagamentos correspondentes.
15

DO REAJUSTAMENTO OU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1 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 houver a necessidade de recomposição do preço que o tornou
excessivo ou insuficiente.
16

DA CONTRATAÇÃO

16.1 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.
16.2 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;
16.3 Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento 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.
16.4 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;
16.5 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;
16.6 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.
17

DA ENTREGA DOS MATERIAIS

17.1 Conforme especificado no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
18

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11
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18.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de
Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da
aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
18.1.1 Apresentar documentação falsa;
18.1.2 Fraudar a execução do contrato;
18.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.4 Cometer fraude fiscal; ou
18.1.5 Fizer declaração falsa.
18.2 Para os fins do item 23.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96
e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
18.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as
ultasàdefi idasà osàite sà . àaà . ,àeà asàta elasà àeà àa aixo,à o àasàsegui tesàpe alidades:
18.3.1 Advertência;
18.3.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Itabuna, por prazo não superior a dois anos;
18.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
18.3.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Itabuna, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
18.4 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual.
18.5 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por
cento) do valor do contrato.
18.6 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato.
18.7 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).
18.8 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas
não em sua totalidade.
18.9 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato.
18.10 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.
18.11 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 23.12 a seguir:
18.12 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
GRAU DA INFRAÇÃO

% do valor total do
Contrato

1

1%
12
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2

2%

3

3%
Tabela 2

Item
1

2

3

4

Descrição

Grau

Manter empregado sem qualificação para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição
de material licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;

Incidência
1

Por empregado e por
dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos
5

de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências
letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

6

7

8

9

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.

2

2

Por empregado e por
dia
Por

item

e

por

ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por dia

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros
10

documentos necessários à comprovação do cumprimento dos
demais encargos trabalhistas.

11

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação
exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

2

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
12

solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas

2

durante a análise da documentação exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus
13

empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a

2

usá-los.
14

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não

3

Por ocorrência e por dia
de atraso
Por ocorrência e por dia
de atraso

Por empregado e por
ocorrência
Por

item

e

por
13
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previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada

ocorrência

pela unidade fiscalizadora.

18.13 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
18.14 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
18.15 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela
será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
18.16 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
19 DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
23.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.
24

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

24.1 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.
24.2 A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela Secretaria de Saúde.
24.3 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.
24.4 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.
24.5 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.
24.6 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.
24.7 ásàde is esàeàp ovid iasà ueàult apasse àaà o pet iaàdoàFis alàdoà o t atoàse oàe a i hadasà àauto idadeà
o pete teàdaàCONTRáTáNTEàpa aàadoç oàdasà edidasà o ve ie tes,à o soa teàdispostoà oà§à º,àdoàa t.à ,àdaàLeià º.à
.
/ .
25

DA RESCISÃO CONTRATUAL

25.1 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.
25.2 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.
25.3 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.
26

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
14
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26.1 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.
26.2 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.
26.3 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.
26.4 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.
26.5 As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:

Unidade Gestora
1919

Fonte
2134

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto/Atividade
449052

Elemento de Despesa
14

26.6 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.
26.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
26.8 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.
26.9 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.
26.10 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.
26.11 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e e-mail, bem como
a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de
comunicação.
26.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á
o do vencimento.
26.13 Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
26.14 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente.
26.15 Fica designado o foro da Cidade de Itabuna, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
26.16 No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado do seguinte anexo:
I. Termo de Referência;
II. Proposta de Preços;
III. Minuta do Contrato;
IV. Modelo de credenciamento e procuração;
V. Modelo de pleno conhecimento de edital;
VI. Modelo de Declaração conjunta;
VII. Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP;
VIII. Modelo de Declaração – Capacidade Operativa;
IX. Modelo de declaração confecção do contrato;
26.17 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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26.18 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.
26.19 A homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
26.20 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial a Lei nº
8.666/93, a Lei nº 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas referidas leis, e no
Decreto 10.024/2019;
26.21 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
26.22 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do obj
26.23 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 12:00 e das 14:00 às 17:00, na sala da
Comissão Permanente de Licitação – COPEL da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Comendador Firmino
Alves, nº 110, Centro, Itabuna, Bahia.
26.24 O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município.
Itabuna-BA, 24 de agosto de 2022.

_____________________________________
MARIANA CERQUEIRA REIS
PREGOEIRA DESIGNADA
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.
1.1.

DO OBJETO

2.

DA JUSTIFICATIVA

O presente termo de referência tem por finalidade fornecer elementos necessários e suficientes, à
realização de procedimento licitatório visando formalizar AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO E
BACTERIOLÓGICO BINOCULAR A SER DISPONIBILIZADO A EQUIPE TÉCNICA DO PMCE (PROGRAMA MUNICIPAL
DE COMBATE AS ENDEMIAS), PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOS INSETOS EM FORMA DE
(LARVA) DURANTE AS ATIVIDADES DE PESQUISA DE ARTRÓPODES DE IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, cujas
especificações técnicas, quantidades e demais condições encontram-se detalhados no presente documento, nos
termos exigidos no art. 3º, XI e 8º, II ambos do Decreto nº 10.024/2019.

2.1.
Justifica-se a solicitação do que se trata o presente, tendo em vista suprir as necessidades de AQUISIÇÃO
DE MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO E BACTERIOLÓGICO BINOCULAR A SER DISPONIBILIZADO A EQUIPE TÉCNICA
DO PMCE (PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE AS ENDEMIAS), PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE
ANÁLISE DOS INSETOS EM FORMA DE (LARVA) DURANTE AS ATIVIDADES DE PESQUISA DE ARTRÓPODES DE
IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, através do Sistema de Registro de Preços considerando que:
2.2.
O programa municipal de combate às endemias – PMCE, relacionadas à saúde pública, implica na realização
de atividades de campo para pesquisa e/ou controle de insetos vetores de microorganismos patogênicos ao ser
humano;
2.3.
Para realização das atividades de campo exercidas pela equipe de controle de endemias da Vigilância à
Saúde – SMS – Itabuna/BA, se faz necessário o registro de variáveis ambientais capazes de influenciar os
resultados da pesquisa entomológica.
2.4.
Sendo assim, se faz necessária a abertura de processo administrativo almejando a realização de licitação,
para garantir a competitividade, e contratar de empresa especializada na prestação dos serviços que apresentar
melhor preço e vier atender os requisitos apresentados neste Termo de Referência.
3.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

3.1. O objeto do presente termo de referência possui as seguintes características técnicas e condições, as quais
deverão ser rigorosamente observadas por ocasião da formulação do preço a ser proposto:
Item

01.

Descrição

Tipo

MICROSCOPIO, bacteriológico, binocular Especificação Técnica
do Equipamento 1. Equipamento Microscópio bacteriológico
binocular 2. Nomes alternativos Microscópio bacteriológico
binocular 3. Aplicação analise microscópicas para o diagnóstico
de agentes biológicos de interesse da saúde publica. 4.
Características Técnicas Mínimas 4.1 Características mecânicas
- Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso
intenso, com formato que aumentem a estabilidade do
conjunto e isento de vibrações e trepidação. - Tubo de
Material
observação binocular com ajuste da distância Inter pupilar com
faixa mínima de 55mm a 75mm e ajuste de dioptria no tubo
esquerdo de +/- 5º, com inclinação de 30º, 45º ou 60º e com
movimento giratório de 360o. - Distancia parfocal de no
mínimo 45mm. - Platina retangular com dimensões mínimas de
167 mm x 134 mm, incorporada a estativa, com controle do
movimento X no lado direito; - Lamina Micrométrica de Platina,
1 (uma) unidade, com no mínimo 20 partes de 1mm e
subdivisões de 0,01mm; - Charriot dotado de pinças (presilhas)

Unidade

Unidade

Quantidade

3
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fixas para duas laminas, com graduação e escala (vernier) com
movimentação mínima de 76 mm no eixo X e de 50 mm no eixo
Y. - Porta-objetivas (revolver) para, pelo menos, 5 objetivas
com rolamento e esferas, com orientação para dentro de no
mínimo 15º e trava de posicionamento. - Todas as engrenagens
do microscópio devem ser construídas em aço ou outro metal
resistente. - Todos os controles de ajuste macro e micro
deverão estar colocados ergonomicamente, permitindo ao
operador manuseá-los sem retirar os antebraços do apoio na
bancada. - Ajustes de foco macro e micro, graduados em um
dos lados. - Dispositivo de trava antiquara das laminas e
parafuso macro/micrométrico de comandos coaxiais. - Sistema
macro/micrométrico com comandos coaxiais para focalização
em ambos os lados e com movimentos independentes. - Com
suporte para o analisador para a técnica de polarização. Condensador tipo ABBE, com deslocamento vertical e abertura
de 1.25, com diafragma íris com escala graduada da abertura
numérica e, parafusos para centralização. - Diafragma de
campo incorporado, com alojamento para filtro, e iluminação
segundo Köehller. - Anel de campo escuro para aumento de
10x a 40x; 4.2 Características elétricas - Todas as partes do
sistema de iluminação (transformador, fusíveis, chave geral,
lâmpada, condensador da lâmpada, diafragma de íris, espelho)
embutidas na estativa. - Ter chave liga-desliga com lâmpadapiloto para indicar sistema de iluminação ativado. Acompanhar cabo e plugues para conexão a rede elétrica,
padrão NBR. - Alimentação elétrica 110-220V/60Hz com
seleção automática. - Dispositivo independente graduado para
regulagem da potencia luminosa. - Lâmpada alógena com
potência mínima de 30W; - Dispositivo de proteção do sistema
eletrônico contra sobre tensão e sobre corrente. 4.3
Características óticas - Todas as lentes do microscópio devem
ser confeccionadas em cristal ou vidro. - Todos os prismas
devem ser confeccionados em vidro. 4.3.1 Oculares - Par de
oculares com aumento de 10X, com numero de campo F.N. de
no mínimo 20mm, com ajuste de dioptria em uma das oculares.
- Dispositivo anti-remocao evitando perdas ou retiradas por
pessoas não autorizadas. - Acompanha protetores de borracha
antifúngico para as oculares; - Acompanha 1 (um) Reticulo de
Ocular com no mínimo 5 partes de 10mm, diâmetro compatível
a ocular. 4.3.2 Objetivas - Pelo menos 5 objetivas com ótica
infinita, com aumentos de: 4X, 10X, 20X, 40X e 100X, sendo
todas plana cromáticas. - A objetiva de 100X deve permitir
imersão em óleo e ser dotada de sistema de amortecimento As objetivas de 40X e 100X devem ser retrateis. - Dispositivo
anti-remocao evitando perdas ou retiradas por pessoas não
autorizadas. - A abertura numérica (NA) e distancia de trabalho
(WD) das objetivas devem ser iguais, ou superior, as descritas
na tabela a seguir: Mag. 4X 10X 20 X 40X 100X N.A. 0,10 0,25
0,40 0,65 1,25 W.D. 18,50 10,50 1,20 0,60 0,13 4.4 Acessórios e
outros itens 01 Cabo de alimentação padrão NBR. 01 Capa de
proteção contra pó. 01 Lâmpada de reserva. 01 Anel de campo
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escuro. 01 Frasco de óleo de imersão de no mínimo 8ml
(aproximadamente). 01 Manual do usuário em português.

02.

4.

MICROSCOPIO, estereoscópico binocular com iluminação a LED,
com magnificações entre 8 x e 32 x, transmitida e refletida,
montado em estativa C; oculares focalizáveis de 10x/20 Br.com
conchas oculares; sistema de aumento continuo, zoom de 8x a
32x, com possibilidade de estender para o mínimo de 2,4x e o
máximo de 64x através de lentes opcionais; campo de
observação de 25,0 mm no zoom de 8x e 6,5 mm no zoom de
32x; botão macrométrico bilateral de focalização por pinhão e
cremalheira; tubo de observação binocular com ajuste de
distância Inter pupilar de 55 a 75mm; corpo de microscópio
com movimento de 135º no eixo vertical e distancia de
trabalho de 92 mm; estativa C com alça para transporte e
iluminação a LEDs de três maneiras: Somente refletida, com
movimento
angular;
Somente
transmitida;
Ambas
Material
simultaneamente Neste último caso, e possível controlar cada
uma separadamente; LEDs embutidos na estativa com
controles na própria base; vida útil de aproximadamente 25 mil
horas em máxima intensidade, fonte externa com entrada
bivolt automática, 100...240 V AC, e saída 12 V AC / 20 W,
vários tipos de plugs para diferentes tomadas; local de
acomodação da amostra com placa de vidro jateada e fosca,
circular, de 84 mm de diâmetro Altura máxima da amostra de
103 mm sem necessidade de acessórios. Possibilidade de
adição de componentes para polarização de luz ou campo
escuro. Dimensões: 300 mm de comprimento, 230 mm de
largura e 350 mm de altura (com foco na base). Acompanha,
chave Allen 3 mm Capa protetora K (L300xB190xH400 mm)
Manual do usuário em português e garantia mínima de um ano.

Unidade

3

DA PROPOSTA DE PREÇOS DOS LICITANTES

4.1. A proposta de preços do particular deverá conter as seguintes informações, entre outras:
4.1.1 Indicar o prazo de validade que será, no mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos;
4.1.2 Indicar expressamente o fabricante, marca, modelo e/e referência do produto cotado, de maneira que se
possa identificá-lo exatamente dentro da linha de produção do fabricante;
4.1.3 Caso solicitado, deve apresentar catálogos, folderes ou prospectos do material ou produto cotado, que
contenham, de forma clara e detalhada, as especificações técnicas básicas que demonstrem sua adequação ao
que foi solicitado no presente termo de referência;
4.1.4 Se for possível, deverá o particular indicar os respectivos links dos sítios oficiais dos respectivos fabricantes
dos produtos cotados para fins de averiguações e julgamentos;
4.1.5 O preço ofertado deve ter a inclusão dos tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução;
4.1.6 Indicar expressamente endereço completo do particular, inclusive eletrônico (e-mail da empresa) bem como
telefones para contados, para fins de futuras notificações e intimações de obrigações relativas à futura
contratação
4.2. Vencido o prazo de validade indicado na alínea anterior sem a formalização da respectiva ARP, ficará o
particular desobrigado, podendo o particular convalidar sua proposta e aceitar a formalização da respectiva ARP.
5.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

5.1.
O objeto deste instrumento pode ser considerado como bem comum, pois, conforme prevê o parágrafo
único do Art. 1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for possível
estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de
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qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento convocatório, não
acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco, ao interesse público, e ainda, consoante o art. 1º do
Decreto nº 3.555/00 e o art. 3º , inciso II do Decreto no 10.024/2019, resta claro que o serviço a ser contratado é
comum, sendo, portanto, obrigatória a contratação na modalidade Pregão Eletrônico.
6.
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
6.1. O julgamento da licitação será realizado pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM observadas as regras de
aceitação das propostas fixadas neste termo de referência;
7.
DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
7.1.
A adjudicação o objeto será realizado segundo o critério de julgamento fixado na alínea anterior, observada a
decisão final de julgamento do certame pelo Pregoeiro.
8.
DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: PREÇO MÁXIMO
8.1.
Os preços unitários finais e totais propostos deverão ser, no máximo, aqueles contidos na tabela de valores
máximos constantes dos autos do processo.
9.
DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: PREÇO INEXEQUÍVEL
9.1.
Se constatada a presunção de inexequibilidade do preço final proposto, deverá ser efetuada diligências, nos
termos do § 3º do art. 43 da Lei 8.666/93, para permitir ao licitante demonstrar a exequibilidade de seu preço, por meio
da apresentação de planilha de custos e respectivas cópias de notas fiscais ou propostas de fornecedores, ou outros
documentos probatórios hábeis, conforme procedimentos definidos no edital.
10.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. Deverá ser analisada a conformidade técnica do objeto proposto às especificações fixadas neste termo
de referência, observadas as especificações indicadas pelo fabricante do produto;
11.
DA CONTRATAÇÃO E DOS PRAZOS
11.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro ou com a entrega de todos os produtos, com início na
data de sua assinatura;
12.

DA FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO

12.1. As aquisições decorrentes do contrato deverão ser FORNECIDAS PARCIALMENTE pela Contratada, conforme
ordem de fornecimento;
12.2. O Particular deverá fornecer os materiais rigorosamente segundo as especificações, marcas e referências
indicadas na respectiva proposta, salvo fato superveniente acatado pela Administração;
12.3. Correrão por conta do Particular os custos com o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos, segundo
condições de entrega abaixo indicadas;
12.4. Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados e em perfeitas condições de utilização;
12.5. O prazo de fornecimento será de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da respectiva nota de
empenho, podendo ser prorrogado a critério da Administração em razão de fato superveniente demonstrado pelo
Particular.
13.

DO LOCAL, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

13.1. As entregas devem ocorrer durante o horário de funcionamento do Almoxarifado do Centro de Central da
Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna/BA, a partir de 08h00min às 13h00min, das segundas às sextas-feiras
(exceto sábados, domingos e feriados oficiais ou pontos facultativos).
13.2. Cada Ordem de fornecimento deverá ser acompanhado de recibo ou meio de controle similar onde deve
constar a data da efetuação da entrega, a quantidade entregue e assinatura do responsável pelo recebimento da
Unidade Requisitante.
13.3. As entregas deverão ser nos locais abaixo indicados:
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CEP

Endereço

45607-288

Complemento

Av. Princesa Isabel, 678, ALMOXARIFADO
São Caetano
CENTRAL DA SAÚDE

Nº
678

Bairro
CENTRO

Estado
Bahia

Cidade
Itabuna

13.4. O endereço de entrega dos itens pode ser alterado a critério da solicitante, em atendimento aos interesses
da administração pública municipal, com prévia comunicação à (s) parte(s) contratada(s).
14.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. O recebimento do objeto deverá ser realizado por servidor responsável pela unidade técnica ou por
comissão de recebimento, devendo ser observado:
1Recebimento provisório: no ato da entrega, mediante mera conferência de volumes e aposição de carimbo
na segunda via do documento de entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste termo de referência e na proposta;
2Recebimento definitivo: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade, quantidade, prazo de validade do material, quando for o caso, e demais condições
fixadas neste termo de referência, bem como ato de aceitação por meio de emissão de relatório e atesto na
referida nota fiscal.
14.2. Não serão aceitos produtos em desacordo com as condições indicadas neste termo de referência, bem
como na respectiva proposta do Contratado, especialmente quanto às especificações técnicas mínimas, marcas,
referências, prazo de validade, entre outras, salvo fato superveniente devidamente acatado pela Contratante.
14.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a contratada, às suas expensas, terá o prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
14.4. Por ocasião de entrega, a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e a
assinatura do servidor ou membro da comissão da contratante responsável pelo recebimento.
15.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento, para o exercício de 2022 na classificação abaixo:
UNIDADE GESTORA

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO

FONTE

1919

2134

449052

14

15.2.
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
16.

DA HABILITAÇÃO

16.1.
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.
1O 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 neste Termo de Referência.
2O 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.
16.2 A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto compatível
com a licitação;
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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, com objeto compatível
com a licitação, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, devidamente registrados, com
carimbos dos registros e autenticação;
d) no caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, com objeto
compatível com a licitação, com carimbo do registro e autenticado;
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) ou sócio(s) administrador(es).
16.3. 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 para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos,
relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
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).
16.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
16.3.2. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
16.3.3. A não regularização da documentação no prazo fixado no item implicará na inabilitação do licitante.
16.3.4. Declaração de Condição de empresa idônea 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.
16.3.5. As certidões negativas que não indiquem expressamente o prazo de validade, serão válidas pelo prazo de 90
(noventa) dias da sua emissão.
16.3.6. Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz.
16.3.7. 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.
16.4. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
16.4.1. 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, podendo ser atualizado por índices oficiais,
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedadas a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, a publicação do Balanço ou cópia
reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial.
16.4.2. As empresas recém-constituídas deverão apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na
repartição competente.
16.4.3. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição.
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16.5. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
16.5.1 Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) ou Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos
ou substâncias, sujeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE,
podendo
ser
cópia
da
publicação
no
Diário
Oficial
da
União
(DOU)
destacando
a empresa - ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA;
16.5.2 Não serão aceitas propostas de produtos que estejam suspensos para comercialização e/ou fabricação pela
ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
16.5.3 Alvará Sanitário, em vigor, expedida pelo ÓRGÃO SANITÁRIO DISTRITAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL
competente.
16.5.4 Registros dos produtos, notificação ou dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a
validade (dia/mês/ano) ou Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o
número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da
Vigilância Sanitária.
16.5.5 Comprovação da capacidade técnico operacional da empresa licitante por execução de serviço de características
semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente, e que se refiram a contratos
concluídos.
16.5.6 Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ,
endereço, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades
desenvolvidas, período da contratação.
16.5.7 Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante ou pela própria
concorrente e/ou emitidos por empresas das quais participem sócios ou diretores da concorrente.

17.
DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
17.1. As despesas deverão ser liquidadas mensalmente, consoante execução mensal;
17.2. O contratado deverá apresentar a nota fiscal do mês de execução até o dia QUINTO DIA ÚTIL do mês
subsequente: mês do pagamento;
17.3. A despesa deverá ser devidamente atestada pelo responsável, mediante emissão de nota técnica referente a
nota fiscal objeto da contratação, no prazo máximo 5 (cinco) dias;
17.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do
fornecedor, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;
17.5. Executado os serviços, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de Requisitante e
posterior entrega nos Setores de Compras desta PMI, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de
protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
1Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is) para registro nos Setores de Compras.
2Certidões Conjuntas de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive
as cont i uiç esàso iaisàp evistasà asàalí easà a àeà d àdoàpa g afoàú i oàdoàa t.à àdaàLeià ºà .
,àdeà àdeàjulhoàdeà
1991.
3Certificados de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.
4Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
5Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.
17.6. O pagamento devido á Contratada será efetuado pela Contratante, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o
recebimento definitivo com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no valor e condições
estabelecidas neste termo.
17.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
1A falta de atestação pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e
da licitação, das notas fiscais emitidas pelo licitante vencedor.
17.8. Para efeito de pagamento serão computados apenas os serviços efetivamente prestados.
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18.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, encarregada
de acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive
todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado pelo responsável da Contratante
18.2. Cumprir as demais disposições contidas neste termo de referência.
18.3. Manter comunicação formal com a instituição por meio de endereço eletrônico, o qual deve ser verificado
diariamente e acusado o recebimento. Não o fazendo, no decurso de 5 (cinco) dias corridos, o seu silêncio será
reputado como comunicação/notificação recebida.
18.4. Entregar os materiais/bens de acordo com os requisitos de quantidades, especificações técnicas, manuais
de operação (quando couber) e demais condições consignadas nas propostas técnicas e/ou de preços, de acordo
com Termo de Referência.
18.5. Entregar os materiais/bens impreterivelmente, nos prazos previstos, no local designado e conforme
especificações constantes no Termo de Referência;
18.6. Garantir que os materiais/bens fornecidos estarão isentos de defeitos de fabricação, independentemente
de a CONTRATADA ser ou não o fabricante, devendo providenciar a correção ou a substituição daqueles que
apresentarem defeitos ou divergência com as especificações fornecidas.
18.7. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o material em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
18.8. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedam o prazo de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
18.9. Responsabilizar-se perante a Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus empregados,
prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando
corresponsabilidade da CONTRATANTE.
18.10. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal, necessários à
adequada e regular entrega dos materiais/bens contratados, em plena conformidade com os termos e
especificações, inclusive prazos, horários e local de entrega, previstos neste Termo de Referência e anexos;
18.11. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro;
18.12. Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da
execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal;
18.13. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer normalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários;
18.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite legalmente permitido.
19.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
19.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor especialmente designado, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
19.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas;
19.4. Reservar local apropriado para o recebimento do material objeto da contratação;
19.5. Ter pessoal disponível para o recebimento dos produtos contratados no horário e local previsto para
entrega;
19.6. Receber os produtos de acordo com as especificações descritas neste documento, rejeitando, no todo ou
em parte, o fornecimento executado em desacordo com o Contratado;
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19.7. Pagar à Contratada o valor resultante da execução, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de
Referência;
19.8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com a legislação vigente;
19.9. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento do objeto do contrato;
19.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do objeto e notificações expedidas;
19.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
20.
20.1.

DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

21.
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
21.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
21.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
21.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento).
22.
DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
22.1. Eventualmente, os preços referentes aos objetos contratados poderão ser reajustados se ultrapassado um ano
da data da apresentação da proposta, para manutenção das suas condições efetivas, com base no IPCA (IBGE), com
fulcro no art. 37,XXI, da Constituição Federal e nos arts. 40 e 55 da Lei 8.666/93;
1O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão;
22.2. Havendo comprovado desequilíbrio contratual, caberá revisão de preço pactuado, para mais ou para menos,
nos termos fixados nos arts. 57, § 1º, 58, § 2º e 65, II, d, e §§ 5º e 6º, todos da Lei 8.666/93.
22.3. No caso de desequilíbrio contratual, cabe à parte que alega demonstrar concreta e objetivamente o quantum do
impacto negativo na economia contratual.
23.

DA FISCALIZAÇÃO

23.1 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.
23.2 A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
23.3 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.
23.4 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.
23.5 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.
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23.6 A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações
estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Secretaria Municipal de Saúde, 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.
23.7 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.
24.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PENALIDADES
24.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de
Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da
aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
24.1.1 Apresentar documentação falsa;
24.1.2 Fraudar a execução do contrato;
24.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
24.1.4 Cometer fraude fiscal; ou
24.1.5 Fizer declaração falsa.
24.2 Para os fins do item 27.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único,
96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
24.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as
ultasàdefi idasà osàite sà . àaà . ,àeà asàta elasà àeà àa aixo,à o àasàsegui tesàpe alidades:
24.3.1 Advertência;
24.3.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Itbuna, por prazo não superior a dois anos;
24.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
24.3.4
Impedimento de licitar e contratar com o Município de Itabuna, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
24.4 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual.
24.5 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por
cento) do valor do contrato.
24.6 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato.
24.7 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).
24.8 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas
não em sua totalidade.
24.9 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato.
24.10 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.
24.11 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 27.12 a seguir:
24.12 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
GRAU DA INFRAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA
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% do valor total do
Contrato
1%
2%
3%

1
2
3
Tabela 2
Item
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

14

Descrição

Grau

Manter empregado sem qualificação para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição
de material licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos
de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências
letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos
demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação
exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas
durante a análise da documentação exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a
usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada
pela unidade fiscalizadora.

Incidência
1

Por empregado e por
dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2
2

Por empregado e por
dia
Por
item
e
por
ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por dia

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por
item
ocorrência

e

por

24.13 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
24.14 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
24.15 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela
será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
24.16 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
25.

DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO
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25.1. O futuro contrato poderá ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipóteses de inadimplemento
parcial ou total de quaisquer obrigações contidas neste termo de referência, nos termos do art. 77 da Lei
8.666/93, desde que efetivamente reste comprovado prejuízo à finalidade pública pretendida com a contratação;
25.2. Cabe à parte prejudicada ou interessada a comprovação do efetivo prejuízo que justifique a rescisão
contratual, caso ocorra quaisquer dos motivos indicados artigo 78 da Lei 8.666/93;
25.3. A rescisão contratual será processada nos autos de processo de gestão, sempre se garantindo o
contraditório e a ampla defesa;
25.4. Na ocorrência de rescisão contratual, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no artigo 80
da Lei 8.666/93, sem prejuízo de quaisquer outros previstos pela legislação.
26.
DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
26.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

27.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
27.1 A Secretaria Municipal de Saúde poderá a qualquer tempo recusar o serviço, no todo ou em parte, sempre que não
atender ao estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.
27.2 No interesse da Secretaria Municipal de Saúde, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões,
nos termos do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas.
27.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões resultantes de
acordo entre as partes.
27.4 Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários a execução
do serviço/fornecimento objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte, garantia dos
materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.
Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
.

Maristella Souza S. Antunes
Supervisora de Vigilância à Saúde
APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações
necessárias à participação do certame, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e
todos os critérios para participação de forma clara e concisa.

Lívia Maria B. Mendes Aguiar
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006-S/2022
ABERTURA: --------

HORÁRIO: ----- (------)

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

TELEFONE:
CIDADE:

UF:

AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO E BACTERIOLÓGICO BINOCULAR A SER
DISPONIBILIZADO A EQUIPE TÉCNICA DO PMCE (PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE AS ENDEMIAS), PARA
POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOS INSETOS EM FORMA DE (LARVA) DURANTE AS ATIVIDADES DE
PESQUISA DE ARTRÓPODES DE IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
OBJETO:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MICROSCOPIO, bacteriológico, binocular Especificação Técnica
do Equipamento 1. Equipamento Microscópio bacteriológico
binocular 2. Nomes alternativos Microscópio bacteriológico
binocular 3. Aplicação analise microscópicas para o diagnóstico
de agentes biológicos de interesse da saúde publica. 4.
Características Técnicas Mínimas 4.1 Características mecânicas Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso
intenso, com formato que aumentem a estabilidade do conjunto
e isento de vibrações e trepidação. - Tubo de observação
binocular com ajuste da distância Inter pupilar com faixa mínima
de 55mm a 75mm e ajuste de dioptria no tubo esquerdo de +/5º, com inclinação de 30º, 45º ou 60º e com movimento
giratório de 360o. - Distancia parfocal de no mínimo 45mm. Platina retangular com dimensões mínimas de 167 mm x 134
mm, incorporada a estativa, com controle do movimento X no
lado direito; - Lamina Micrométrica de Platina, 1 (uma) unidade,
com no mínimo 20 partes de 1mm e subdivisões de 0,01mm; 01. Charriot dotado de pinças (presilhas) fixas para duas laminas,
com graduação e escala (vernier) com movimentação mínima de
76 mm no eixo X e de 50 mm no eixo Y. - Porta-objetivas
(revolver) para, pelo menos, 5 objetivas com rolamento e
esferas, com orientação para dentro de no mínimo 15º e trava
de posicionamento. - Todas as engrenagens do microscópio
devem ser construídas em aço ou outro metal resistente. Todos os controles de ajuste macro e micro deverão estar
colocados ergonomicamente, permitindo ao operador manuseálos sem retirar os antebraços do apoio na bancada. - Ajustes de
foco macro e micro, graduados em um dos lados. - Dispositivo
de trava antiquara das laminas e parafuso macro/micrométrico
de comandos coaxiais. - Sistema macro/micrométrico com
comandos coaxiais para focalização em ambos os lados e com
movimentos independentes. - Com suporte para o analisador
para a técnica de polarização. - Condensador tipo ABBE, com
deslocamento vertical e abertura de 1.25, com diafragma íris
com escala graduada da abertura numérica e, parafusos para
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centralização. - Diafragma de campo incorporado, com
alojamento para filtro, e iluminação segundo Köehller. - Anel de
campo escuro para aumento de 10x a 40x; 4.2 Características
elétricas - Todas as partes do sistema de iluminação
(transformador, fusíveis, chave geral, lâmpada, condensador da
lâmpada, diafragma de íris, espelho) embutidas na estativa. - Ter
chave liga-desliga com lâmpada-piloto para indicar sistema de
iluminação ativado. - Acompanhar cabo e plugues para conexão
a rede elétrica, padrão NBR. - Alimentação elétrica 110220V/60Hz com seleção automática. - Dispositivo independente
graduado para regulagem da potencia luminosa. - Lâmpada
alógena com potência mínima de 30W; - Dispositivo de proteção
do sistema eletrônico contra sobre tensão e sobre corrente. 4.3
Características óticas - Todas as lentes do microscópio devem
ser confeccionadas em cristal ou vidro. - Todos os prismas
devem ser confeccionados em vidro. 4.3.1 Oculares - Par de
oculares com aumento de 10X, com numero de campo F.N. de
no mínimo 20mm, com ajuste de dioptria em uma das oculares.
- Dispositivo anti-remocao evitando perdas ou retiradas por
pessoas não autorizadas. - Acompanha protetores de borracha
antifúngico para as oculares; - Acompanha 1 (um) Reticulo de
Ocular com no mínimo 5 partes de 10mm, diâmetro compatível
a ocular. 4.3.2 Objetivas - Pelo menos 5 objetivas com ótica
infinita, com aumentos de: 4X, 10X, 20X, 40X e 100X, sendo
todas plana cromáticas. - A objetiva de 100X deve permitir
imersão em óleo e ser dotada de sistema de amortecimento - As
objetivas de 40X e 100X devem ser retrateis. - Dispositivo antiremocao evitando perdas ou retiradas por pessoas não
autorizadas. - A abertura numérica (NA) e distancia de trabalho
(WD) das objetivas devem ser iguais, ou superior, as descritas na
tabela a seguir: Mag. 4X 10X 20 X 40X 100X N.A. 0,10 0,25 0,40
0,65 1,25 W.D. 18,50 10,50 1,20 0,60 0,13 4.4 Acessórios e
outros itens 01 Cabo de alimentação padrão NBR. 01 Capa de
proteção contra pó. 01 Lâmpada de reserva. 01 Anel de campo
escuro. 01 Frasco de óleo de imersão de no mínimo 8ml
(aproximadamente). 01 Manual do usuário em português.
MICROSCOPIO, estereoscópico binocular com iluminação a LED,
com magnificações entre 8 x e 32 x, transmitida e refletida,
montado em estativa C; oculares focalizáveis de 10x/20 Br.com
conchas oculares; sistema de aumento continuo, zoom de 8x a
32x, com possibilidade de estender para o mínimo de 2,4x e o
máximo de 64x através de lentes opcionais; campo de
observação de 25,0 mm no zoom de 8x e 6,5 mm no zoom de
32x; botão macrométrico bilateral de focalização por pinhão e
02. cremalheira; tubo de observação binocular com ajuste de
distância Inter pupilar de 55 a 75mm; corpo de microscópio com
movimento de 135º no eixo vertical e distancia de trabalho de
92 mm; estativa C com alça para transporte e iluminação a LEDs
de três maneiras: Somente refletida, com movimento angular;
Somente transmitida; Ambas simultaneamente Neste último
caso, e possível controlar cada uma separadamente; LEDs
embutidos na estativa com controles na própria base; vida útil
de aproximadamente 25 mil horas em máxima intensidade,
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fonte externa com entrada bivolt automática, 100...240 V AC, e
saída 12 V AC / 20 W, vários tipos de plugs para diferentes
tomadas; local de acomodação da amostra com placa de vidro
jateada e fosca, circular, de 84 mm de diâmetro Altura máxima
da amostra de 103 mm sem necessidade de acessórios.
Possibilidade de adição de componentes para polarização de luz
ou campo escuro. Dimensões: 300 mm de comprimento, 230
mm de largura e 350 mm de altura (com foco na base).
Acompanha, chave Allen 3 mm Capa protetora K
(L300xB190xH400 mm) Manual do usuário em português e
garantia mínima de um ano.

O valor total do(s) item(ns) é de R$ ______________ (_____________________________________)
Declaramos que os produtos ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do Anexo I –
Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente.
O prazo de vigência desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope.
A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de
convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei de Licitações.
__________, __ de ____________ de _______
_______________________________
(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-XXX
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ANEXO III
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 006-S/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091-S/2022
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº...../2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ITABUNA, E DE OUTRO, A EMPRESA....................
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 08.218.991/0001-95, Inscrição Estadual n.º 71371383, com
sede na Av. Comendador Firmino Alves, n.º 110, Centro, nesta cidade de Itabuna, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES
AGUIAR, brasileira, casada, médica, portador da cédula de identidade nº. 83.814.95-70, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF nº. 823.280.725-34, endereço Rua M, n° 65, Pontalzinho, Itabuna BA, e, de outro lado, a empresa ______________________, sediada na ______________, fone _________, cadastrada
no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº ___________, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representado
pelo Sr(a). __________________, ______, ______, portador da cédula de identidade RG n° ___________ e do CPF/MF
_________, residente na ______________, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo
com o Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico – SRP 003-S/2022, que se regerá pelas Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO E BACTERIOLÓGICO

BINOCULAR A SER DISPONIBILIZADO A EQUIPE TÉCNICA DO PMCE (PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE AS
ENDEMIAS), PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOS INSETOS EM FORMA DE (LARVA) DURANTE AS
ATIVIDADES DE PESQUISA DE ARTRÓPODES DE IMPORTÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, conforme especificações e
condições constantes no Edital a que este Contrato se vincula e seus anexos.
§1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na
aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

UNIDADE

FONTE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O Valor Global do presente contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXX).
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1.
VALOR TOTAL DO LOTE:

UND.

QUANT.

MARCA

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL
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§ 1° - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem
ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 2° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente, em
até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a prestação definitiva
do objeto contratado.
§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL, VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO
§ 1° - A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais em dia fixo da semana, formalmente especificado no
momento da contratação, durante o horário de 08h00min as 13h00min, das segundas às sextas-feiras (exceto sábados,
domingos e feriados oficiais ou pontos facultativos).
§2º - Cada Ordem de fornecimento deverá ser acompanhado de recibo ou meio de controle similar onde deve constar a
data da efetuação da entrega, a quantidade entregue e assinatura do responsável pelo recebimento da Unidade
Requisitante.
§3º - As entregas deverão ser nos locais abaixo indicados:
CEP

45607-288

Endereço

Complemento

Av. Princesa Isabel, 678, ALMOXARIFADO
São Caetano
CENTRAL DA SAÚDE

Nº

678

Bairro

CENTRO

Estado

Bahia

Cidade

Itabuna

§ 4° - O endereço de entrega dos itens pode ser alterado a critério da solicitante, em atendimento aos interesses da
administração pública municipal, com prévia comunicação à (s) parte(s) contratada(s).
§ 5º - Correrão por conta da Contratada o custos com o fornecimento dos materiais, objeto dessa licitação;
§ 6° - A vigência do contrato será até ____ de _____ de 20___, a contar da data de sua assinatura ou com a entrega
total dos materiais e/ou a prestação total dos serviços, objeto dessa licitação.
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO
§1º As aquisições decorrentes do contrato deverão ser FORNECIDAS PARCIALMENTE pela Contratada, conforme ordem
de fornecimento;
§2º O Particular deverá fornecer os materiais rigorosamente segundo as especificações, marcas e referências indicadas
na respectiva proposta, salvo fato superveniente acatado pela Administração;
§3º Correrão por conta do Particular os custos com o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos, segundo
condições de entrega abaixo indicadas;
§4º Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados e em perfeitas condições de utilização;
§5º O prazo de fornecimento será de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da respectiva nota de
empenho, podendo ser prorrogado a critério da Administração em razão de fato superveniente demonstrado pelo
Particular.
CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
§1º - O recebimento do objeto deverá ser realizado por servidor responsável pela unidade técnica ou por comissão de
recebimento, devendo ser observado:
I - Recebimento provisório: no ato da entrega, mediante mera conferência de volumes e aposição de carimbo na
segunda via do documento de entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste termo de referência e na proposta;
II - Recebimento definitivo: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade, quantidade, prazo de validade do material, quando for o caso, e demais condições fixadas neste termo de
referência, bem como ato de aceitação por meio de emissão de relatório e atesto na referida nota fiscal.
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§2º Não serão aceitos produtos em desacordo com as condições indicadas neste termo de referência, bem como na
respectiva proposta do Contratado, especialmente quanto às especificações técnicas mínimas, marcas, referências,
prazo de validade, entre outras, salvo fato superveniente devidamente acatado pela Contratante.
§3º Constatadas irregularidades no objeto contratual, a contratada, às suas expensas, terá o prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
§4º Por ocasião de entrega, a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e a assinatura do
servidor ou membro da comissão da contratante responsável pelo recebimento .
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES
§1º A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
a) A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, encarregada de
acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado pelo responsável da Contratante
b) Cumprir as demais disposições contidas neste termo de referência.
c) Manter comunicação formal com a instituição por meio de endereço eletrônico, o qual deve ser verificado
diariamente e acusado o recebimento. Não o fazendo, no decurso de 5 (cinco) dias corridos, o seu silêncio será
reputado como comunicação/notificação recebida.
d) Entregar os materiais/bens de acordo com os requisitos de quantidades, especificações técnicas, manuais de
operação (quando couber) e demais condições consignadas nas propostas técnicas e/ou de preços, de acordo com
Termo de Referência.
e) Entregar os materiais/bens impreterivelmente, nos prazos previstos, no local designado e conforme especificações
constantes no Termo de Referência;
f)
Garantir que os materiais/bens fornecidos estarão isentos de defeitos de fabricação, independentemente de a
CONTRATADA ser ou não o fabricante, devendo providenciar a correção ou a substituição daqueles que apresentarem
defeitos ou divergência com as especificações fornecidas.
g) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o material em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
h) Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedam o prazo de vencimento da
entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
i)
Responsabilizar-se perante a Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus empregados, prepostos e
contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando corresponsabilidade da
CONTRATANTE.
j)
Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal, necessários à
adequada e regular entrega dos materiais/bens contratados, em plena conformidade com os termos e especificações,
inclusive prazos, horários e local de entrega, previstos neste Termo de Referência e anexos;
k) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente,
sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro;
l)
Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução
contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal;
m) Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer normalidade de caráter urgente e prestar
esclarecimentos julgados necessários;
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite
legalmente permitido.
§2º São obrigações da Contratante:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e
os termos de sua proposta;
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio
as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
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c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as
mais adequadas;
d) Reservar local apropriado para o recebimento do material objeto da contratação;
e) Ter pessoal disponível para o recebimento dos produtos contratados no horário e local previsto para entrega;
f)
Receber os produtos de acordo com as especificações descritas neste documento, rejeitando, no todo ou em
parte, o fornecimento executado em desacordo com o Contratado;
g) Pagar à Contratada o valor resultante da execução, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
h) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com a legislação vigente;
i)
Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento do objeto do contrato;
j)
Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do objeto e notificações expedidas;
k) Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
§1º Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de
Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da
aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
a) Apresentar documentação falsa;
b) Fraudar a execução do contrato;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal; ou
e) Fizer declaração falsa.
§2º Para os fins do item 23.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e
97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
§3º Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as
ultasàdefi idasà osàite sà . àaà . ,àeà asàta elasà àeà àa aixo,à o àasàseguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de Itabuna, por prazo não superior a dois anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
d) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Itabuna, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
§ 4º Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual.
§5º No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por
cento) do valor do contrato.
§6º Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato.
§7º No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa
diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).
§8º Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas
não em sua totalidade.
§9º No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato.
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§10º O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.
§11º A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 23.12 a seguir:
§12º Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
% do valor total do
Contrato
1%
2%
3%

GRAU DA INFRAÇÃO
1
2
3
Tabela 2
Item
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

14

Descrição

Grau

Manter empregado sem qualificação para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição
de material licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos
de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências
letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos
demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação
exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas
durante a análise da documentação exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a
usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada
pela unidade fiscalizadora.

Incidência
1

Por empregado e por
dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2
2

Por empregado e por
dia
Por
item
e
por
ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por dia

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por
item
ocorrência

e

por
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§13º O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
§14º Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
§15º Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela
será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
§16º O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
§1º 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.
§2º A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor ______________, função ___________, designado pela
Secretaria Municipal de Saúde.
§3º 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.
§ 4º 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.
§5º 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.
§6º A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas
pelos órgãos competentes e pela Secretaria Municipal de Saúde, 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.
§7º 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.
CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL
§1º As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos,
sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§1º A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Contrato.
§2º A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§3º O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.
§4º Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os
preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis
que prestem a suprir eventuais lacunas.
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§5º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações de fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADO, apurados na
forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência,
ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§6º Após o 10º (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar por
uma das seguintes alternativas:
a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
§7º A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário Oficial do
Município, conforme Lei Federal 8.666/93.
§ 8º A Secretaria Municipal de Saúde poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento, no todo ou em parte,

sempre que não atender ao estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.
§ 9º No interesse da Secretaria Municipal de Saúde, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou
supressões, nos termos do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas
justificativas.
§ 10º Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários a
execução do serviço/fornecimento objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte,
garantia dos materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado
constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO
§1º As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
§2º E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Itabuna (BA), __ de ____ de 2022
MUNICÍPIO DE ITABUNA – CONTRATANTE

XXXXXXX
CONTRATADA
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006-S/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.

Itabuna (BA), ......... de ................................ de 2022

___________________________________________________________
(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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ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006-S/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,

(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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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006-S/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)
Itabuna – BA,....de ........ de 2022

Ilmº. Srª.
Pregoeira Designada do Município de Itabuna – Bahia.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006-S/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

Carimbo da empresa:
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ANEXO VII
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 006-S/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)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO VIII

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 2022.

_________________________
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

43

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Certificação Digital: DIAYRHLB-7IBWLZUQ-9XHYOJT4-XRRRUR7N
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

Edição 5.364 | Ano 10
25 de agosto de 2022
Página 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ Nº 08.218.991/0001-95

ANEXO IX
DECLARAÇÃO
(ESTE ANEXO É UM MODELO E DEVE SER FEITO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006-S/2022

O licitante abaixo DECLARA os dados para confecção do contrato:

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 _______.
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AVISO DE CREDENCIAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
CNPJ. 08.218.991/0001-95
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001-S/2022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001-S/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100-S/2022
O Município de Itabuna através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que encontra aberto o edital
de CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001-S/2022, para fins de CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA
COM CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL E
HOSPITALAR, CONFORME OS PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES CONSTANTES NA TABELA
UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VOLTADOS A ATENDER O
MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA E MUNICÍPIOS PACTUADOS. Com base na Lei n°. 8.080/90; Lei n°. 8.666/93,
especialmente no art. 25, caput; e Portaria GM/MS n°. 2.567 de 25 de novembro de 2016. Os envelopes
contendo toda a documentação, nos termos exigido no Edital, deverão ser entregues na sede da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no Departamento de Auditoria, situado na Avenida Comendador
Firmino Alves, 110, Centro, Itabuna - Bahia, no horário das 08:00h às 12:00h, de segunda à sexta-feira, pelo
prazo de 15 (quinze) dias úteis após a publicação do edital. O edital poderá ser adquirido na Sede da
Secretaria de Saúde ou através do site www.itabuna.ba.gov.br. Eventuais pedidos de esclarecimento e
informações aos interessados devem ser realizados através do e-mail: auditoria.itabuna@outlook.com ou no
Departamento de Auditoria, situado na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro, Itabuna - Bahia, no
horário das 08:00h às 12:00h. Comissão de Avaliação – instituída pela Portaria Interna n° 05/2022 - SMS, de
29 de junho de 2022. Itabuna-BA, 24 de agosto de 2022.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001-S/2022
CREDENCIAMENTO Nº 001-S/2022
P R O C E S S O A D M I N I S T R AT I V O N º 0 1 0 0 - S / 2 0 2 2

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE
PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL
SUFICIENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AMBULATORIAL E
HOSPITALAR, CONFORME OS PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES
CONSTANTES NA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VOLTADOS A ATENDER O
MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA E MUNICÍPIOS PACTUADOS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ
do Ministério da Fazenda sob nº 08.218.991/0001-95, representada neste ato pela Secretária Municipal de
Saúde, Dra. Lívia Maria Bomfim Mendes Aguiar, por delegação de competência à Comissão de
Credenciamento, criada pela Portaria Interna n°. 05/2022 de 29 de junho 2022, torna público a abertura do
Chamamento Público para fins de CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE
TÉCNICA E OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,
CONFORME OS PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES CONSTANTES NA TABELA UNIFICADA DE
PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE
ITABUNA/BA E MUNICÍPIOS PACTUADOS, com base na Lei n°. 8.080/90, na Lei n°. 8.666/93,
especialmente no art. 25, caput, a Portaria n° 2.567/2016 do Ministério da Saúde (MS), que dispõe sobre a
participação complementar das instituições privadas de assistência à Saúde no âmbito do SUS e demais
portarias e regras do Ministério estabelecidos da Saúde para prestação de serviços desta natureza, bem
como os critérios estabelecidos neste edital, CONVOCA todos os prestadores de serviços da área de
saúde, com ou sem fins lucrativos, vinculados ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS), que tenham
interesse em prestar atendimento aos usuários do SUS, a apresentarem suas propostas nos termos deste
Edital;
1. MODALIDADE / TIPO – CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMENTO.
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto deste edital o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE
TÉCNICA E OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,
CONFORME OS PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES CONSTANTES NA TABELA UNIFICADA DE
PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE
ITABUNA/BA E MUNICÍPIOS PACTUADOS, em estabelecimento próprio conforme especificações e
demanda descritos neste edital.
3. PRAZO DE VALIDADE DO CHAMAMENTO:
3.1. O presente Edital está aberto pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação deste
edital.
4. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
Os envelopes contendo toda a documentação, nos termos exigido no presente Edital, deverão ser
entregues na sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no Departamento de Auditoria, situado na
Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro, Itabuna - Bahia, no horário das 08:00h às 12:00h, de
segunda à sexta-feira, pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis após a publicação deste edital, de modo que os
prestadores deverão atender às condições de habilitação impostas neste instrumento.
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4.1. Os documentos relacionados deverão ser apresentados em via original ou por qualquer processo de
cópia, devendo, neste último caso, serem autenticadas por tabelião ou apresentadas com os respectivos
originais, para autenticação no ato da inscrição, por servidor deste Município com o encargo de recebê-los.
4.2. No ato da entrega da documentação, a proponente receberá protocolo atestando o recebimento do
envelope. O referido atesto não certificará que a documentação está completa e condizente com os
preceitos estabelecidos nesse edital, ficando condicionada à efetiva análise pela Comissão.
ENVELOPE – HABILITAÇÃO
Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna
Chamamento Público para fins de Credenciamento nº 001-S/2022: Prestação de Serviços de
Assistência à Saúde no âmbito do SUS/ITABUNA
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
(RAZÃO SOCIAL/ NOME, ENDEREÇO, TELEFONE)
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
5.1 Poderão se credenciar todas pessoas jurídicas na área de saúde, sendo públicas, entidades
filantrópicas, as entidades sem fins lucrativos e empresas privadas com fins lucrativos, legalmente
constituídas, que prestem serviços relativos aos especificados neste edital, desde que forneçam toda a
documentação exigida e que aceitam as exigências estabelecidas pelas normas do SUS.
5.2 Não poderão participar do presente credenciamento os interessados que estejam cumprindo as
sanções previstas na Lei 8.666/93.
5.3 No presente credenciamento é vedada a participação de empresas em consórcio.
5.4 Não poderão participar do Credenciamento pessoas jurídicas, cujos sócios integrem o quadro de
pessoal do Município.
5.5 Não poderá participar do credenciamento empresa que tenha sofrido penalidade de suspensão ou
declaração de inidoneidade por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal.
5.6 Não poderá participar empresa em processo de falência ou recuperação judicial, concordatária,
concurso de credores, dissolução e liquidação.
5.7 Os procedimentos serão realizados por profissionais habilitados da CREDENCIADA, em dependência
própria, com a utilização de seus equipamentos, e devem localizar-se no município de Itabuna.
5.8 A participação nesta seleção implica, automaticamente, na aceitação integral aos termos deste Edital,
seus Anexos e leis aplicáveis.
5.9 Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das
propostas, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado da seleção.
5.10 As Instituições interessadas deverão estar devidamente regularizadas no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde – CNES e atender ao processo regulatório da CONTRATANTE/CONVENENTE
no que se refere às solicitações/autorizações de consultas e procedimentos ambulatoriais.
6. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
6.1 Local para pedidos de esclarecimento e informações aos interessados: SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ITABUNA/BA, Departamento de Auditoria no endereço citado acima, no horário de 8:00h
às 12:00h, de segunda a sexta feira ou mediante e-mail auditoria.itabuna@outlook.com;
6.2 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidade na aplicação
desta Lei, ou solicitar esclarecimentos, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no protocolo desta Comissão Especial de
Credenciamento.
6.3 Caberá à Comissão Especial de Credenciamento julgar e responder à impugnação ou pedido de
esclarecimentos em até 05 (cinco) dias úteis, contados da protocolização da petição.
6.4 Acolhida a impugnação, que implica em alteração do Edital, será designada nova data para entrega da
documentação.
6.5 Das decisões concernentes à habilitação ou à inabilitação, caberá recurso com efeito suspensivo
apenas nos casos contra decisão de habilitação ou inabilitação dos prestadores e contra o julgamento das
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propostas, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a partir da comunicação, o qual deverá ser encaminhado à
autoridade superior à que proferiu a decisão, por intermédio desta.
6.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
6.7 Os recursos devem ser impressos em processo eletrônico e devidamente fundamentados; e devem ser
protocolados na Prefeitura Municipal dentro do prazo legal e endereçado a comissão julgadora da Chamada
Pública.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1 Os interessados deverão apresentar toda documentação em ordem cronológica, encadernados e/ou
presos com grampos plásticos, com folhas enumeradas:
7.2 Para o credenciamento, os interessados deverão apresentar junto ao Departamento de Auditoria toda a
documentação informada abaixo, que deverá ser entregue em 01 (uma) via, por processo de cópia
autenticada em cartório, ou através de cópia simples acompanhada do documento original para
autenticação por servidor designado pelo Município, conforme exigência do artigo 32 da lei 8666/93, sendo:
7.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA;
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 e sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível,
acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores;
c. 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;
d. Cédula de identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) (sócio/s administrador/es)
e. Representante designado pela empresa deverá apresentar procuração que comprove a outorga de
poderes, em nome da empresa interessada ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer
direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado,
em decorrência de tal investidura, acompanhado de documento de identificação oficial.
7.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos,
relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da
Fazenda do Governo do Estado;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
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).
7.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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;
b. Para as empresas optantes do “SIMPLES”, a qualificação será atestada, mediante apresentação de
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), do último exercício.
c. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

7.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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a. Alvará de funcionamento atualizado;
b. Alvará sanitário atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual – (conforme os
casos previstos em lei);
c. Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) deverá ser devidamente
comprovado;
d. Certificado de registro do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina do Estado da BahiaCREMEB, e no Conselho Regional de Farmácia-CRF nos casos pertinentes atualizado;
e. Nome do responsável técnico do serviço por área, acompanhado do registro deste no respectivo
conselho;
7.7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a. Declaração devidamente lavrada pelos sócios e diretores asseverando que não estão impedidos de
transacionar com a administração pública e qualquer de seus órgãos descentralizados e que não estão
ocupando cargo, emprego ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único
de Saúde/ Itabuna, nos termos do § 4º do art. 26 da Lei 8.080/90 e, que não sejam servidores públicos ou
agentes políticos, ressalvadas as hipóteses previstas em Lei;
b. Requerimento de Credenciamento, conforme Anexo II;
c. Comprovação e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para realização do objeto do Chamamento Público n° 001-S/2022 (Anexos IV e V);
d. Compromisso formal conforme Anexo VI, de disponibilidade de recursos humanos e materiais para início
de prestação de serviços no prazo definido neste Edital;
e. Declaração de desimpedimento, conforme Anexo VII.
f. Proposta e serviços ofertados, conforme Anexo VIII.
g. Declaração do cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (Proibição de
Trabalho Infantil - Lei Nº 8.666/93, Art. 27, V), conforme Anexo IX.
7.8 Disposições gerais acerca dos documentos de habilitação:
7.8.A Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, ou ainda em publicação feita em veículo de
imprensa apropriado bem como autenticados pelo servidor com base nos originais;
7.8.B Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do interessado, com
indicação do número de inscrição no CNPJ (MF);
7.8.C Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz;
7.8.D As cópias da documentação de habilitação técnica da empresa, do responsável técnico, a ser
anexada ao processo, deverão ser autenticadas.
7.8.E As certidões negativas que não indiquem expressamente o prazo de validade, serão validas pelo
prazo de 30 (trinta) dias da sua emissão;
8 PROPOSTA – OFERTA DE SERVIÇOS
8.1 Deverá conter a Proposta de Execução dos Serviços de Saúde com a oferta mensal de cada
procedimento que pretende oferecer na rede SUS, discriminando através de planilha demonstrativa usando
os códigos e discriminação dos subgrupos de procedimentos utilizados na Tabela Unificada do SUS
atualizada (Anexo X – A; Anexo X - B), assinada pelo responsável técnico da empresa.
8.2 Ainda, a Proposta de Execução dos Serviços de Saúde, especificamente no que se refere aos serviços
de ORTOPEDIA, deverá conter obrigatoriamente procedimentos pertencentes ao subgrupo - diagnóstico por
radiologia, especificamente, os procedimentos de radiografia, visando assim, garantir, de forma organizada
e dentro da unidade prestadora de serviços, o composto de ações assistenciais necessárias ao paciente:
consulta, exame diagnóstico e tratamento.
8.3 A fim de visar eficiência no processo de atendimento de urgência/emergência via demanda espontânea,
especificamente no que se refere aos prestadores dos serviços de ORTOPEDIA, serão disponibilizados
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30% (trinta) do valor da Ficha de Programação Orçamentária – FPO para prestação de serviço interno (não
regulado previamente).
9 DA VISITA PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
OFERTADOS
9.1 Os serviços ofertados pelas pessoas jurídicas em credenciamento deverão cumprir, naquilo que lhes
cabes, bem como ao atendimento no disposto na Lei Federal nº 13.460 de 26/06/2017, os seguintes
critérios técnicos:

9.2 Critérios para os Serviços Ambulatoriais
a. Capacidade Instalada (destina-se a avaliar capacidade técnica e operacional voltado a execução dos
serviços):
a.1) Espaço físico adequado para recepção da clientela constando de acomodações específicas;
a.2) Recursos humanos que atendam as necessidades da demanda;
a.3) Equipamentos com resolutividade;
a.4) Climatização.
b. Disponibilidade de serviços/especialidades ofertadas (significa a disponibilização da maior variedade de
serviços; procedimentos constantes na Tabela Unificada do SUS);
c. Registro de agravos de notificação de doenças compulsória;
d. Disponibilidade instalada de urna de satisfação de usuário SUS para o registro de reclamações ou
sugestões (opinário);
e. Disponibilidade dos registros de normas de funcionamento e definição de fluxos de atendimento para os
serviços especializados;
f. Disponibilidade de oferta de materiais inclusos e indispensáveis para execução dos procedimentos:
material radiopaco, contraste, material descartável, exames de laboratório, suporte diagnóstico de imagem
para os serviços especializados;
g. Avaliação obtida no Programa Nacional de Avaliação dos Serviços (PNASS) – Será considerada a
avaliação mais adequada de acordo com as Normas das Diretrizes citada.
h. Produção de cirurgias ambulatoriais e realização de exames para os serviços especializados;
i. Apresentação de série histórica comprovando número de atendimento de clientes;
j. Protocolos clínicos internos da unidade;
k. As unidades deverão dispor de acesso específico para as pessoas com deficiência física;
9.3 Critérios para os Serviços de Laboratórios:
a. Laboratório Misto – é aquele em que existem diversos modelos de equipamentos, com diferentes graus
de automação, podendo contar, inclusive com exames de bancada, dependendo de cada área/setor de
especialização, tais como: hematologia, bacteriologia, imunologia, bioquímica.
b. Os pontos de coletas destinados aos serviços laboratoriais estarão associados, exclusivamente, ao
CNPJ(MF) Credenciado para efeito de pontuação quanto à capacidade instalada, vedando-se a cumulação
de dois ou mais CNPJ(MF) nos distintos para tal desiderato.
9.4 Do atendimento ambulatorial constam os seguintes serviços
0201 - Coleta de material;
0202 - Diagnóstico em laboratório clínico
0203 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia
0204 - Diagnóstico por radiologia
0205 - Diagnóstico por ultrassonografia
0206 – Diagnóstico por tomografia
0207 - Diagnóstico por ressonância magnética
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0208 – Diagnóstico por medicina nuclear in vivo
0209 - Diagnóstico por endoscopia
0211 - Métodos diagnósticos em especialidades
0301 - Consultas atendimentos e acompanhamentos
0302 – Fisioterapia
0303 - Tratamentos clínicos (outras especialidades)
0309 – Terapias especializadas
0404 – Cirurgias das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço
0405 – Cirurgia do Aparelho da Visão
0408 – Cirurgia do Sistema Osteomuscular
0414 - Bucomaxilofacial
0505 – Transplante de órgãos, tecidos e células
0701 – OPME não relacionados ao ato cirúrgico
9.5 Critérios para a prestação dos serviços:
I – GESTÃO ORGANIZACIONAL
a)
b)
c)
d)
e)

Gestão de Contratos
Planejamento e Organização
Gestão da Informação
Gestão de Pessoas
Modelo Organizacional

II - APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO
a) Gerenciamento de Risco e Segurança do Paciente
b) Gestão da Infra-Estrutura e Ambiência
c) Gestão de Equipamentos e Materiais
d) Assistência Farmacêutica
e) Processamento de Roupas e Materiais
f) Serviços de Apoio Técnico Administrativo à Atividade Finalista do Estabelecimento
III - GESTÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE
a) Integração com a Rede de Atenção à Saúde
b) Protocolos Administrativos e Clínicos
c) Gestão do Cuidado
d) Acesso à estrutura assistencial
IV - SERVIÇOS/ UNIDADES ESPECÍFICAS
a) Atenção em Regime Ambulatorial Especializado
b) Atenção em regime de internação
c) Atenção Cirúrgica e Anestésica

10. DA FONTE DE RECURSO – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes das contratações previstas neste edital serão cobertas pelas seguintes
Dotações Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde:
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Unidade: 1919 – Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2127 – MAC GESTÃO PLENA – Assistência Hospitalar Especializada
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Unidade: 1919 – Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2127 – MAC GESTÃO PLENA – Assistência Hospitalar Especializada
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 02 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade: 1919– Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2124 – FAEC: Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 14 –02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
10 . DO PAGAMENTO – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna pagará, mensalmente, ao prestador de serviços de saúde,
pelos serviços efetivamente prestados, os valores unitários de cada procedimento, conforme Tabela
Unificada do SUS, em vigor, editado pelo Ministério da Saúde.
11.2. Resguardado o preço da Tabela Unificada do SUS, a SMS/Itabuna poderá à sua necessidade e
disponibilidade financeira e mediante aprovação do Conselho Municipal de Saúde, criar incentivos de
valorização que alterem o valor dos procedimentos pagos;
11.3. O pagamento de incentivos de que trata o item “11.2” somente poderá atingir os prestadores que
tenham firmado Contrato, não abrangendo em nenhuma hipótese os prestadores que não celebrarem os
referidos instrumentos contratual.
11.4. O preço referente à prestação de serviços, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.080/90, terá como
base aquele constante da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde Tabela SUS do Ministério da Saúde, bem como seus reajustes e alterações, estando compreendidos neste
valor todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente decorram do cumprimento pleno e integral do
objeto deste Edital, de acordo com as especificações estipuladas, ficando esclarecido que a Administração
não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços.
Esses valores poderão ser consultados por meio do site:
http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp.
11.5. Os
valores
estipulados
na
Tabela
Unificada
do
SUS
serão
revistos
na
mesma
proporção,
índices
e
épocas
dos
reajustes
concedidos
pelo
Ministério
da
Saúde,
garantindo
sempre
o
equilíbrio
econômico-financeiro
do
Contrato,
nos
termos do artigo 26 da Lei nº 8.080/90 e nos termos da Lei nº 8.666/93 de Licitações
e contratos administrativos;
11.6. A revisão da Tabela Unificada do SUS independerá de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no
processo a origem e autorização da revisão dos valores, com a data da publicação do Diário Oficial da
União (DOU).
11.7. Os pagamentos estão condicionados à apresentação e processamento da produção bem como das
informações necessárias a medição do cumprimento das metas qualitativas e quantitativas do Plano
Operativo, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde,
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observados os seguintes procedimentos:
a. Os serviços realizados deverão ser apresentados para processamento no Sistema indicado pelo
Município de Itabuna para aprovação, conforme cronograma estipulado pela Secretaria de Saúde de
Itabuna, e posteriormente, para efetivação do pagamento pelo Setor Financeiro desta Secretaria, conforme
valor aprovado.
b. Nota Fiscal detalhada dos serviços prestados, discriminando o percentual de despesas com pessoal e
insumos, consoantes aos valores aprovados e após a apuração e validação das metas alcançadas pelo
Setor de Controle/Contas Médicas.
c. Todas as notas fiscais deverão vir acompanhadas das certidões Negativas e/ou Positivas com efeito de
Negativas de regularidade fiscal (Fazenda federal (conjunta INSS e Dívida Ativa da União)); Fisco Estadual,
Fisco Municipal; Regularidade Trabalhista bem como Certidão de Regularidade de Situação – CNDT,
relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
d. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
e. As despesas decorrentes do eventual contrato celebrado serão cobertas por repasses do Ministério da
Saúde ao Fundo Municipal de Saúde e do Tesouro Municipal;
f. Os valores a serem pagos terão como referência os da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais de
Média e Alta Complexidade, SIA, incrementos pactuados decorrentes de transferências de autorizações
legais, e outros instrumentos congêneres que provisionem recursos para a Saúde Pública Municipal;
g. Nos preços fixados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CREDENCIADA, como também fardamento, transporte
de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta
ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento das obrigações assumidas.
h. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da
nota fiscal emitida de acordo com a prestação de serviço efetuada e aprovação da produção constante no
sistema do Município de Itabuna.
i. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário, conforme disposto na Constituição
Federal que estabelece em seu art. 150, § 7º que a lei atribui ao sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto.
j. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consulta on-line ao Sistema de Cadastramento
Unificado
de
Fornecedores
SICAF
sítio:
https://www3.comprasnet.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf ou outro semelhante e, se
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da
CREDENCIADA, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
11.8. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE nos seguintes casos:
a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o
CONTRATANTE;
b) Inadimplência de obrigações da CREDENCIADA para com o CONTRATANTE, por conta do estabelecido
no contrato;
c) Não execução das condições estabelecidas no contrato;
d) Pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal,
apresentadas pela CREDENCIADA.
e) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou nos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
CREDENCIADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
f) Eventual situação de irregularidade fiscal da CREDENCIADA não impede o pagamento, se o
fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências
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tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
g) O pagamento será efetuado por meio de Transferência Bancária de Crédito (TED e/ou TEV), mediante
crédito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CREDENCIADA, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.
h) O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CREDENCIADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
11.9. Nos casos de atendimentos eletivos, além dos documentos descritos no item “11.8” serão exigidos:
a) Apresentação da solicitação médica ou laudo médico para procedimentos de alta complexidade/alto
custo e, respectiva autorização emitida pelo Sistema de Regulação Municipal, de cada paciente atendido;
b) Os laudos e autorizações deverão ser entregues juntamente com a relação nominal dos pacientes,
procedimento realizado e respectivos valores contratualizados;
c) O envio deverá ocorrer semanalmente, conforme normatização da Secretaria Municipal de Saúde.
11.10. Nos casos de atendimentos de urgência ou emergência, além dos documentos descritos no item
“11.8” serão exigidos:
a) Apresentação da Ficha de Atendimento Ambulatorial de Urgência (FAAU) de cada paciente atendido;
b) As FAAU’s deverão ser entregues juntamente com a relação nominal dos pacientes, procedimento
realizado e respectivos valores contratualizados;
c) O envio deverá ocorrer semanalmente, conforme normatização da Secretaria Municipal de Saúde;
d) Apresentação de cópia do documento de identificação civil do paciente atendido, ou ainda, em hipótese
de o paciente estar impossibilitado de assinar a FAAU, deverá ser apresentada a cópia do documento de
identificação civil do seu responsável ou acompanhante;
d.1. A apresentação da cópia do documento de identificação é indispensável, sendo de responsabilidade
o CONTRATADO apresentá-la ao CONTRATANTE, constituindo pré-requisito para que ocorra o
pagamento dos serviços prestados;
d.2.O referido documento de identificação deverá: possuir validade no território nacional; conter foto;
estar em bom estado de conservação, sem rasuras ou indícios de falsificação.
d.3. Outros documentos ou procedimentos voltados ao controle do fluxo de atendimento da urgência e
emergência poderão ser exigidos por esta administração pública e também será tratado como condição
prévia para o pagamento.
11.11. Nos casos de Internação Hospitalar, além dos documentos descritos no item “11.8.” serão exigidos:
a. Apresentação do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar e respectiva autorização
emitida pelo Sistema de Regulação Municipal, de cada paciente atendido;
b. Os laudos e autorizações deverão ser entregues juntamente com a relação nominal dos pacientes,
procedimento realizado e respectivos valores contratualizados;
c. O envio deverá ocorrer semanalmente, conforme normatização da Secretaria Municipal de Saúde.
11.12. O repasse financeiro ao prestador estará condicionado à confirmação da execução dos serviços
mediante análise de contas, bem como o envio da Produção Ambulatorial e Hospitalar para os sistemas
centralizados (SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais; SIHD – Sistema de Informações Hospitalares
Descentralizados), mensalmente, nos prazos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

12. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
12.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela
Comissão Especial de credenciamento, devendo ser observado o seguinte:
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a. Análise da documentação no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, prorrogável por igual período,
contados a partir da data de recebimento da documentação, e será divulgado o resultado do exame da
documentação de habilitação;
b. Após o resultado do julgamento da documentação de habilitação a COMISSÃO agendará junto às
entidades participantes, dia e hora para a vistoria no estabelecimento da proponente, para verificação das
condições da prestação do serviço e do atendimento das exigências editalícias.
c. A Comissão Especial de Credenciamento somente considerará habilitada ao credenciamento a pessoa
jurídica que obtiver aprovação da documentação apresentada e da vistoria técnica.
12.2. Serão declarados inabilitados os interessados:
a. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido punidos com suspensão do
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou
Municipal, com a publicação do ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o
expediu;
b. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe, sejam as pendências
financeiras ou relativas ao registro profissional, bem como os que possuam qualquer nota desabonadora
emitida pelo mesmo;
c. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação obrigatória exigida no Edital
(documentação pessoal e profissional);
d. Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de cláusulas contratuais ou por
haver sido constatada irregularidade na execução dos serviços prestados;
e. Não constitui motivo de inabilitação do interessado o descredenciamento realizado pela falta de
recadastramento periódico perante o Município.
13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS
13.1. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para efeito de
habilitação, o Município divulgará os resultados, por meio de publicação no endereço eletrônico
www.itabuna.ba.io.org.br.
13.2. As empresas não habilitadas poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões
devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia
útil subsequente à data da divulgação, ficando, nesse período, autorizado que tenha vistas ao seu processo;
13.3. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os documentos anexados em
fase de recurso;
13.4. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigido à Comissão Especial de
Licitações da secretaria de Saúde, ficando estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para reconsiderálo ou fazê-lo encaminhar devidamente informado ao Secretário Municipal de Saúde, que terá até 05 (cinco)
dias úteis para análise e decisão;
13.5. Da decisão proferida pelo Secretário, poderá o interessado recorrer, no prazo de até 05 (cinco) dias
da divulgação do resultado dessa decisão, por meio de pedido escrito dirigido ao Prefeito Municipal, que
terá até 10 (dez) dias úteis para análise e decisão;
13.6. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios;
13.7. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final do
processo de credenciamento e homologação será divulgado por meio de publicação no endereço eletrônico
www.itabuna.ba.io.org.br.
14. DO CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO
14.1. A contratação será efetivada mediante o atendimento do disposto neste Edital, conforme modelos de
contratos, que serão elaborados mediante a disponibilização e características dos serviços pelo prestador,
face às diversas naturezas jurídicas (público, filantrópico, privados), sobretudo em atendimento à
legislações vigente, notadamente aquelas pertinentes a matéria ora tratada, e efetiva comprovação dos
requisitos técnicos e da capacidade instalada para absorver a demanda de atendimentos.
14.2. A quantidade de exames realizados pelos prestadores de serviços levará em conta a capacidade
instalada do credenciamento, tendo em vista ainda, como limitantes, a demanda de pacientes e a
disponibilidade da programação física mensal estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Será
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previamente estipulada a quantidade máxima quando do credenciamento, para fins de apontamento junto
ao instrumento contratual.
14.3. A prioridade no processo de contratação será de acordo com as necessidades do gestor do SUS e,
em conformidade com a Lei Orgânica da Saúde que estabelece a preferência para entidades públicas,
filantrópicas, privadas sem fins lucrativos e privadas com fins lucrativos, nesta ordem.
14.4. A quantidade de procedimentos a ser contratada atenderá a necessidade da população (perfil
epidemiológico e série histórica) além de se basear na Programação Pactuada Integrada – PPI do município
de Itabuna e municípios pactuados.
14.5. As informações relativas aos serviços ofertados e a capacidade instalada serão certificadas através
de Inspeção Sanitária da VISA e Auditoria Municipal, a realizar-se posteriormente, sendo passível de
rompimento unilateral quando constatado que as mesmas não atendem ao presente edital de convocação.
14.6. As normas, formas para a contratação, estimativa dos valores a serem pagos pelos serviços
prestados e fonte dos recursos financeiros estão definidas no Contrato de Prestação de Serviços, minuta
em anexo, a ser firmado entre as partes, mediante inexigibilidade de licitação (art. 25, caput da Lei n°.
8.666/93, e alterações posteriores).
14.7. Ocorrendo processo de credenciamento deserta em um procedimento ou serviço específico, e
analisada a conveniência pública, poderá ser convidado a aceitar a prestação do serviço diretamente,
independentemente de concorrência, outro prestador a critério da Administração Municipal, visando a
continuidade do atendimento aos usuários do SUS/Itabuna, conf. Art. 24, inciso V, da Lei 8.666 de
Licitações.
14.8. O contrato deverá ser assinado pela empresa credenciada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da comunicação formal, podendo ser prorrogado, consoante o disposto no § 1º, do artigo
64, da Lei n°. 8666/93 e alterações posteriores, e deverá se fazer representado por sócio que tenha poderes
para administração, apresentando contrato social ou ato de sua investidura, ou por procurador com poderes
específicos, devendo o instrumento da procuração ter firmas reconhecidas.
14.9. O contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo
ser prorrogado a interesse da Administração, até o limite de 60 meses conforme prevê o artigo 57, inciso II
da Lei 8.666/93.
14.10. A empresa que se recusar a assinar o contrato, não aceitar ou não retirar o mesmo no prazo e
condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à aplicação das penalidades descritas
neste Edital.
15. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
15.1. Estando a empresa apta à contratação, será aberto processo de inexigibilidade de licitação,
tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição
resta faticamente impossibilitada, já que o valor dos serviços já foi previamente fixado pela Administração e
que é do interesse da coletividade local que o maior número possível de empresas prestem os serviços
especializados em questão, no intuito de ampliar o acesso da população envolvida.
16. DO PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1. O prazo para início da prestação dos serviços contratados é imediato, devendo as CREDENCIADAS,
disponibilizar os serviços previstos em seus contratos a partir da data da assinatura do contrato.
16.2. Os exames deverão ser solicitados em requisição própria pelos médicos da rede municipal de saúde;
16.3. O(s) agendamento(s) do(s) serviço (s) só poderá(ão) ser(em) realizado(s) mediante a apresentação
da(s) requisição(ões) supracitada(s), devidamente carimbada(s), e com autorização e regulação do Setor
responsável da Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
16.4. Os exames serão realizados nas dependências da Contratada, através de seus profissionais e
equipamentos;
16.5. A contratada fica responsável pela entrega dos resultados dos exames aos pacientes;

17. DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
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17.1. Obriga-se a colocar à disposição da Central de Regulação de Consultas e Procedimentos
Especializados, todas as consultas médicas e procedimentos especializados contratados, ressalvadas as
exceções previstas no Contrato.
17.2. Obriga-se a atender todos os encaminhamentos para os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico
feitos pela Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados.
17.3. Manter sempre arquivado o prontuário médico do paciente, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos,
ressalvados os prazos previstos em lei;
17.4. Atender o paciente do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-se
a qualidade na prestação de serviços;
17.5. Afixar aviso fornecido pela Secretaria Municipal de Itabuna, em locais visíveis escolhidos pela
Secretaria, de sua condição de entidade integrante do SUS, e da gratuidade dos serviços prestados nessa
condição;
17.6. Admitir em suas dependências, para realizar atos profissionais com utilização da infraestrutura
hospitalar, desde que respeitadas às exigências contidas no regimento do corpo clínico, o profissional
autônomo contratado diretamente pelo SUS:
17.7. Permitir a visita ao paciente do SUS internado, respeitando-se a rotina do serviço;
17.8. Esclarecer ao paciente do SUS sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
17.9. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos
casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
17.10. Assegurar ao paciente do SUS o direito de ser assistido religiosa e espiritualmente, por ministro de
culto religioso;
17.11. Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência;
17.12. Caso solicitado, fornecer ao paciente relatório do atendimento prestado;
17.13. Colher na segunda via do relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu
representante legal, devendo este documento ser arquivado no prontuário;
17.14. Não cobrar, em hipótese nenhuma, do usuário do SUS por quaisquer serviços ou materiais.
17.15. Realizar os procedimentos mediante autorização de documentação específica devidamente
preenchida em todos os campos, carimbo e a assinatura do médico solicitante, como também do
responsável pela autorização do procedimento, e assinatura do paciente.
17.16. Não exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco, ou mesmo, retê-la sem a
realização do procedimento.
17.17. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do cênico;
17.18. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao SUS ou ao
paciente deste;
17.19. Apresentar ao SUS sempre que solicitado, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias
e sociais legalmente exigidas;
17.20. São ainda obrigações dos prestadores de serviços de saúde para efeito de Internação Hospitalar,
ao SUS / Itabuna:
a. Ter Serviço e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) em funcionamento;
b. Informar ao SUS/Itabuna de eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de
mudança de sua Diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial
ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
c. Executar, conforme a melhor técnica, os serviços médico-hospitalares, ambulatoriais e de apoio
diagnostico terapêutico contratados, obedecendo rigorosamente as normas técnicas respectivas;
d. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste Edital;
e. Permitir o acesso dos supervisores e auditores do Sistema Municipal de Auditoria (SMA) e de Controle e
Avaliação SUS/Itabuna nas dependências das unidades para supervisionar e acompanhar a execução dos
serviços de saúde contratados;
f. Registrar os agravos de notificação compulsória encaminhando esses dados para a Secretaria Municipal
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de Saúde de Itabuna, conforme normas e rotinas da Vigilância Epidemiológica estabelecidos pelo Ministério
da Saúde;
g. Devem ser observadas as regras de Referência e Contra Referência, estando seus profissionais de
saúde obrigados a responder em formulário próprio da Secretaria Municipal de Saúde, quando forem
solicitados;
h. Permitir a colocação de caixa receptora (em dependência da unidade a ser escolhida pela SMS/Itabuna)
para recebimento de questionário de avaliação dos serviços - elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde
- (elogios, queixas ou reclamações) que será preenchido pelo usuário do SUS/Itabuna.
17.21. As entidades públicas, universitárias e filantrópicas estão submetidas às regras definidas pela
Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
18.1. Fazer os encaminhamentos dos usuários do SUS/ltabuna através da Central de Marcação de
Consultas e Procedimentos Especializados, com exceção da procura direta que ocorrerá apenas nos
serviços de urgência e emergência.
18.2. Promover ou criar incentivos de valorização dos procedimentos pagos a seu critério e conveniência,
com vista à disponibilidade financeira do SUS/Itabuna, após prévia autorização do Conselho Municipal de
Saúde.
18.3. Periodicamente vistoriar as instalações da entidade prestadora de serviços, para verificar se
persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato.
18.4. Credenciar, mediante documento hábil, servidor para supervisionar, fiscalizar os procedimentos e
acompanhar a execução dos serviços de saúde.
18.5. Outras obrigações poderão ser fixadas no contrato.
19. DO PAGAMENTO
19.1. A SMS/ Itabuna deverá pagar, até o 10º dia útil, após o Ministério da Saúde creditar na conta
bancária do Fundo Municipal de Saúde, os incentivos financeiros aos estabelecimentos de saúde que
prestam assistência de forma complementar ao SUS estabelecidos em contrato Pré-Fixado.
19.2. Pagar, até o 10º dia útil, após a análise de contas e validação dos documentos exigidos nos itens, as
faturas dos serviços prestados do mês correspondente à competência financeira do Ministério da Saúde.
19.3. O não cumprimento pelo Ministério da Saúde da obrigação assumida de Interveniente-Pagador dos
valores constantes deste Edital, não transfere para a SMS/ Itabuna a obrigação de pagar os serviços ora
acordados, conveniados ou contratados, os quais são de responsabilidade do Ministério da Saúde para
todos os efeitos legais, conforme Portaria Ministerial no 1.286, de 26/10/93.
19.4. A SMS/ Itabuna responderá pelos encargos financeiros assumidos além do limite dos recursos que
lhe são destinados, ficando o Ministério da Saúde exonerado do pagamento de eventual excesso.
20. DO DESCREDENCIAMENTO
20.1. O descredenciamento ocorrerá a qualquer momento, quando do descumprimento de quaisquer das
cláusulas e condições contratadas, ou pelos motivos previstos na legislação referente ao Sistema Único de
Saúde e às Licitações e Contratos Administrativos, bem como rejeitar qualquer paciente/usuário do SUS,
sem apresentar as razões objetivas que justifiquem a conduta adotada.
20.2. A empresa Credenciada será responsabilizada pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
20.3. Poderá a Secretaria Municipal da Saúde, ao verificar o descumprimento das normas estabelecidas no
Termo de Credenciamento, suspender temporariamente o fornecimento dos serviços, até decisão exarada
em processo administrativo, observados os princípios do contraditório e ampla defesa. Havendo
comprovação de culpa ou dolo por parte da Credenciada, ocorrerá descredenciamento da mesma, ademais

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Certificação Digital: DIAYRHLB-7IBWLZUQ-9XHYOJT4-XRRRUR7N
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

Edição 5.364 | Ano 10
25 de agosto de 2022
Página 62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA

da aplicação das penalidades cabíveis prevista em Lei e neste Edital.
20.4. O descredenciamento não eximirá a Credenciada das garantias assumidas em relação ao(s)
serviço(s) fornecido(s), e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser imputadas.
20.5. Caso esteja em curso processo administrativo de apuração de irregularidades, no fornecimento de
serviços, a Credenciada não poderá requisitar a rescisão contratual, enquanto o referido processo não for
concluído.
20.6. O descredenciamento poderá ser determinado pelos motivos especificados abaixo, mediante a
instauração do devido processo legal:
a. Motivos previstos nos incisos I a VIII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
b. Atendimento aos beneficiários do SUS de forma discriminatória e/ou prejudicial, devidamente
comprovada;
c. Cobrança de valores feita, direta ou indiretamente, aos usuários do SUS referente ao fornecimento dos
serviços objeto do Credenciamento, ou quaisquer outros valores adicionais;
d. Reincidência, devidamente comprovada, na cobrança do fornecimento de produtos executados
irregularmente ou não executados;
e. Ação de comprovada má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à Secretaria de Estado da Saúde e/ou
aos beneficiários do SUS;
f. Deixar de comunicar, injustificadamente, à Secretaria Municipal da Saúde, alteração de dados cadastrais
(tais como número de telefone, endereço e razão social), no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data
da alteração;
g. Deixar de atender ao beneficiário, alegando atraso no recebimento dos valores já faturados;
h. Identificação de ocorrência de fraude, simulação, infração às normas sanitárias ou fiscais, ou ainda,
descumprimento das exigências constantes do Edital, de sua proposta ou do Termo de Credenciamento.
20.7. Nas hipóteses previstas no item 20.6, não caberá à Credenciada o direito de indenização de
qualquer natureza, ressalvando-se a obrigação da Secretaria de Estado da Saúde em pagar pelos serviços
fornecidos até a data da rescisão.
20.8. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 109 da Lei
8.666/93.
20.9. Da decisão do CREDENCIANTE de descredenciar a CREDENCIADA cabe, inicialmente, pedido de
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação do ato.
20.10. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do parágrafo anterior, o CONTRATANTE
deverá manifestar-se no prazo de quinze (15) dias úteis e poderá, ao recebê-lo atribuir-lhe eficácia
suspensiva.
20.11. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas nesta Cláusula, não ilidira o direito de o
CONTRATANTE exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos, que o fato gerador da
penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários, e terceiros, independentemente da
responsabilidade criminal e/ou ética do autor do fato.
20.12. Ocorrerá o descredenciamento a pedido da Credenciada, quando comprovar que está
impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior.
20.13. O credenciado que desejar se descredenciar deverá solicitar mediante aviso escrito a Diretoria de
Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
20.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Gabinete da Secretaria de Saúde, ouvidas a Comissão de
Habilitação/Contratação e a Assessoria Jurídica da Secretaria de Saúde.
20.15. Estando o prestador selecionado apto para firmar contrato com o município será este providenciado,
tendo em vista que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é de interesse da coletividade
que o maior número possível de empresas preste serviços em saúde, no intuito de ampliar e facilitar o
acesso da população, tudo com base na Lei 8.666/1993 art. 25 da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.
20.16. Será descredenciada, a critério da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, com base nas
auditorias externas in loco do departamento de auditoria assim como dos Fiscais de Contratos designados
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na Portaria nº 006 de 06 de novembro de 2019, e/ou a qualquer tempo, a entidade que não mantiver as
condições exigidas para habilitação durante o curso do contrato, bem como rejeitar qualquer
paciente/usuário do SUS, sem apresentar as razões objetivas que justifiquem a conduta adotada.
21. DAS SANSÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
21.1. As entidades contratadas pelo município, seja por qualquer forma de ajuste estará sujeita, garantida a
0
prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87, 88 da Lei Federal N
0
8.666/93 e modificações, combinado com o disposto no parágrafo segundo do artigo 7º, da Portaria N
1.286/93 do Ministério da Saúde, a saber:
a. Advertência escrita;
b. Multa de 2% até 5% do valor anual do contrato;
c. Multa dia de até 1/60 do valor mensal do contrato;
d. Suspensão temporária dos encaminhamentos de usuários às internações ou consultas;
e. Rescisão do contrato;
f. Suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal;
g. Declaração de inidoneidade;
21.2. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as
motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, através de
auditagem assistencial ou inspeção, e dela será notificado o (a) CONTRATADO (A).
21.3. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a da
alínea “b”, conforme parágrafo 3º do art.86 da Lei 8.666/93.
21.4. O valor da multa ou multa dia será descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ao (a)
CONTRATADO (A).
21.5. Na aplicação das penalidades, previstas nas alíneas “g” o CONTRATADO (A) poderá interpor recurso
administrativo, dirigido à autoridade competente e nos prazos determinados pelo Regulamento do Sistema
Municipal de Auditoria/SUS - Itabuna.
21.6. A suspensão temporária das internações será determinada até que o CONTRATADO (A) corrija a
omissão ou a irregularidade específica, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
21.7. A penalidade de rescisão poderá ser aplicada independentemente da ordem das sanções previstas
nesta Cláusula. A reincidência do (a) CONTRATADO (A) em quaisquer irregularidades tornará o Contrato
passível de rescisão.
21.8. Nos procedimentos não realizados, indevidos ou impróprios, a SMS/Itabuna, através de seu órgão
técnico, levantará o valor pecuniário pago a maior ou indevidamente, emitindo documento hábil que
possibilitará o ressarcimento da quantia apurada, à qual será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
21.9. As penalidades previstas neste edital serão aplicadas, após processo regular e dependerá da
gravidade do fato que os motivar, considerando à avaliação e circunstância objetivas em que ele ocorreu,
através de auditagem assistencial ou da inspeção, promovida pelo Sistema de Auditoria Municipal da SMS
de Itabuna/BA.
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. Fica assegurado à Comissão de Credenciamento o direito de proceder a exames e outras
diligências, a qualquer tempo, na extensão necessária a fim de esclarecer possíveis dúvidas a respeito de
quaisquer dos elementos apresentados no processo de credenciamento.
22.2. As decisões da Comissão de Credenciamento serão comunicadas pelos meios disponíveis da
Prefeitura Municipal de Itabuna, e, conforme o caso, por publicação em jornal local de circulação diária.
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22.3. O Município de Itabuna poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar, total ou
parcialmente, ou mesmo anular o presente Chamamento Público, sem que disso decorra qualquer direito de
indenização ou ressarcimento para os participantes, seja de que natureza for.
22.4. O Município de Itabuna poderá, ainda, a qualquer tempo, antes de firmar o contrato, desclassificar a
proposta ou desqualificar participante sem que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, na
hipótese de vir a comprovar a existência de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira,
comprometa sua capacidade técnica ou administrativa, ou, ainda, que reduza sua capacidade de prestação
de serviço.
22.5. Os participantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as
penas da lei.
22.6. A participação no presente processo de credenciamento implica o conhecimento e submissão a
todas as cláusulas e condições deste Edital, bem como de seus anexos.
Anexo I – A: Minuta de Contrato Ambulatorial e Hospitalar
Anexo II – B: Minuta de Contrato Ambulatorial
Anexo III: Requerimento
Anexo IV: Relação de Equipamentos e/ou Estrutura
Anexo V: Relação de Profissionais da Empresa
Anexo VI: Compromisso de Disponibilidade dos Recursos Humanos e Materiais
Anexo VII: Declaração de Desimpedimento
Anexo VIII: Proposta / Serviços a Ofertar
Anexo IX: Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII do art. 7º, inciso XXXIII, da C.F.
Anexo X - A: Relação de Subgrupos de Procedimentos - Ambulatorial
Anexo X - B: Relação de Subgrupos de Procedimentos - Hospitalar
22.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Gabinete da Secretaria de Saúde, ouvidas a Comissão de
Habilitação/Contratação e a Procuradoria Jurídica.
23. DO FORO
23.1. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da comarca
de Itabuna - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Itabuna-BA, 24 de agosto de 2022.
_________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
Secretário(a) Municipal de Saúde
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ANEXO I
Anexo I – A
Minuta do Contrato (Ambulatorial e Hospitalar)
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE ITABUNA, ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, E DE OUTRO LADO,
______________________________
VISANDO
A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A
SAÚDE.
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ (MF) Sob nº/MF sob n° ___________________,
com sede na ________________________, Itabuna - Bahia, doravante denominado CONTRATANTE,
neste
ato
representado
pelo(a)
Secretário(a)
Municipal
de
Saúde,
o(a)
senhor(a)
__________________________, brasileiro(a), solteiro(a) ou casado(a), maior, portador(a) da Cédula de
Identidade
sob
n°__________SSP/BA
e
do
CPF/MF
n°__________,residente
na____________________________, Itabuna-BA, e do outro lado a _______________________, inscrita
no CNPJ (MF) Sob nº/MF sob n° __________, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado
da Bahia, sob o nº ________, neste ato representado pelo Diretor Presidente Sr(ª)
____________________, residente na Rua _________________, nesta cidade, denominado
CONTRATADO, considerando a necessidade de implementar um sistema de saúde que priorize a
assistência humanizada e valorize a atenção integral à saúde da população, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, decorrente do sistema de credenciamento (Credenciamento n°. 001-S/2022, publicado em
__________ no Diário Oficial do Município de Itabuna/BA), por inexigibilidade de licitação, conforme
inserção no art. 25, da Lei Federal n°. 8.666/93, e ainda no que dispõe a Constituição Federal, em especial
o artigo 196 e seguintes, Leis nº 8.080/90, Lei n°. 8.142/90, Lei n°. 8.883/94 e nas Portarias n°.
2.567/GM/2016, nº 288/SAS/2009 e n°. 957/GM/2008, nº 423/SAS/2002 e na Lei Municipal que aprovou o
orçamento de despesas com saúde e demais normas legais que regem a espécie, as quais as partes se
obrigam, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto a CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE
TÉCNICA E OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,
CONFORME OS PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES CONSTANTES NA TABELA UNIFICADA DE
PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE
ITABUNA/BA E MUNICÍPIOS PACTUADOS, conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o
discriminado nas partes integrantes deste Instrumento, o mesmo é vinculado ao termo de inexigibilidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A planilha de Programação Física Orçamentária e o Documento Descritivo do
CONTRATADO indicam, discriminadamente, os procedimentos ou grupo de procedimentos contratados. O
CONTRATADO se obriga a aceitar, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE e respeitada sua
capacidade operacional, acréscimo nos serviços objeto deste Contrato, nos termos da lei, no que se refere a
assistência ambulatorial e/ou hospitalar.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATADO declara aceitar os termos das Normas Gerais do SUS, dos
diplomas e autorizações normativas Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive no que tange a sujeição às
necessidades e demanda do CONTRATANTE, renunciando expressamente a qualquer pleito ou
reivindicação de prestação mínima de serviços, constantes nas Planilhas de Programação Físico
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Orçamentária e no Documento Descritivo.
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços de saúde, ora contratados, estão referidos a uma base territorial
populacional, conforme programação regionalizada de necessidade, segundo as informações fornecidas no
Termo de Qualificação Técnica e anexos, partes integrantes do Cadastro de Fornecedores do Município de
Itabuna, e indicações técnicas do CONTRATANTE, mediante compatibilização de suas necessidades e
disponibilidade de recursos financeiros.
PARÁGRAFO QUINTO - Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações constantes
do presente Contrato e as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.
PARÁGRAFO SEXTO - O CONTRATADO ficará sujeito à alteração de valores físicos/financeiros dos
Contratos em função de mudanças na Programação Pactuada Integrada - PPI deliberadas pela Comissão
Intergestores Bipartite (CIB).
PARÁGRAFO SÉTIMO - Somente fará jus ao pagamento dos valores correspondentes aos serviços
efetivamente prestados, limitado ao valor máximo mensal estabelecido neste contrato, conforme Ficha de
Programação Orçamentária – FPO e Plano Operativo Anual – POA/ Documento Descritivo.
PARÁGRAFO OITAVO - Na hipótese de contratualização de Incentivos previstos em portaria, tem-se que
os mesmos serão destinados à rede hospitalar, consoante valores e tetos indicados em Portarias
Ministeriais e/ou Estaduais.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços ora contratados, referidos na Cláusula Primeira, serão executados pelo CONTRATADO, com
sede na Rua __________________, com alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de
Itabuna sob o nº _____________ e alvará sanitário expedido pela Secretaria Estadual de Saúde, sob o nº
_____________, e sob a responsabilidade do diretor Clínico/Técnico do Sr. ______________________.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A eventual mudança de endereço do estabelecimento do CONTRATADO
deverá ser imediatamente comunicada ao CONTRATANTE, que analisará a conveniência em manter os
serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever essas condições do Contrato e, até
mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do Diretor Clínico (ou Técnico) e do responsável
pelos serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, também, será comunicada ao CONTRATANTE. Em
ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração cadastral junto à Prefeitura Municipal de Itabuna.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As alterações cadastrais que impliquem mudanças nas Planilhas de
Programação Físico Orçamentária devem ser previamente autorizadas pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços operacionais pelo CONTRATADO deverão atender as
necessidades do CONTRATANTE, que encaminhará os usuários do SUS/Itabuna através do Sistema
Municipal de Regulação, em consonância com as Planilhas de Programação Físico Orçamentária do
CONTRATADO, e obedecerá ao seguinte fluxo:

DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
I. A assistência ambulatorial compreende: consultas médicas, atendimento odontológico, atendimento
fisioterápico, assistência prestado por pessoal de enfermagem, de nutrição, de assistência social, e outros,
quando indicados, e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
II. Mediante cronograma de incorporação das consultas a ser acertado pelas partes, no período máximo de
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30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato, as consultas do CONTRATADO estarão à
disposição no Sistema Municipal de Regulação da CONTRATANTE.
III. Os encaminhamentos para os serviços ambulatoriais serão realizados pela rede de serviços municipal de
saúde, segundo normas expedidas pelo CONTRATANTE.
IV. O CONTRATANTE estabelecerá normas para definir o fluxo de atendimento, sua comprovação, a
realização de exames subsequentes, o local de revisão das contas ambulatoriais e outros procedimentos
necessários ao ágil relacionamento com o CONTRATADO e a satisfação do usuário do SUS/Itabuna.
DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
A assistência hospitalar compreende:
I - Atendimento de Urgência/Emergência - (referenciada ou não referenciada);
II - Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT;
III – Internação nas clínicas básicas e/ou especializadas;
As atividades assistenciais acima relacionadas referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos
usuários na Unidade Hospitalar compreendendo:
a) todos os recursos de diagnóstico e tratamento inerentes ao atendimento hospitalar da clientela que
demande a unidade; os encargos médicos necessários, inclusive de plantonistas; uso de sala; material e
medicamentos consumidos; sangue e derivados; sala para pequenas cirurgias, serviços auxiliares de
diagnóstico e/ou terapia; alojamento em enfermaria, com sanitários proporcionais ao número de leitos;
fornecimento de roupa hospitalar, inclusive aos pacientes; alimentação, inclusive dietas especiais; curativos;
serviços gerais e tudo mais necessário ao adequado atendimento de cada caso.
b) o CONTRATADO deverá garantir o encaminhamento aos serviços complementares necessários ao
tratamento dos pacientes internados e sob sua responsabilidade.
PARÁRAFO QUARTO - Nos casos de urgência/emergência, o CONTRATADO não poderá recusar a
internação do usuário sob o argumento de questões contratuais específicas. Este deverá encaminhar no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o laudo de autorização de internação hospitalar ao
Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS para emissão do documento de Autorização da
Internação Hospitalar – AIH, devidamente assinado pelo Médico Plantonista e visado pelo Diretor Médico;
CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS GERAIS E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Os serviços, ora contratados, serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento
CONTRATADO e por profissionais que, não estando incluídos nas categorias referidas nos incisos I, II, III
do PARÁGRAFO PRIMEIRO desta cláusula, são admitidos nas dependências do CONTRATADO para
prestar serviços decorrentes de celebrado, em separado, com o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos deste contrato consideram-se profissionais do próprio
estabelecimento CONTRATADO:
I. O membro do seu corpo clínico;
II. O profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO;
III. O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, presta serviços ao CONTRATADO,
ou se por este autorizado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Equipara-se ao profissional autônomo, definido no inciso III do parágrafo
antecedente a empresa, a cooperativa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça
a atividade na área de saúde, sem prejuízo de observância às seguintes obrigações:
I. É vedada a cobrança por serviços médicos, as doações em dinheiro ou fornecimento de material ou
medicamento para exames, sejam em atendimentos hospitalares, ambulatoriais ou outros complementares
da assistência devida ao paciente, como também a negativa de atendimento ao público alvo em qualquer
circunstância ou situação concreta;
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II. O CONTRATADO responsabilizar-se-á por cobrança indevida, feita ao paciente seu representante, por
profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste contrato;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade
suplementar exercidas pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contratantes
reconhecem a prerrogativa de controle de autoridade normativa genérica da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, do Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995.
PARÁGRAFO QUARTO - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de
pessoal para execução do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma
hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO se obriga ainda a:
1. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
2. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a
qualidade na prestação de serviços;
3. Afixar aviso fornecido pela Secretaria Municipal de Itabuna, em locais visíveis escolhidos pela Secretaria,
de sua condição de entidade integrante do SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição ou
qualquer de outro interesse da Secretaria Municipal de Saúde;
4. Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da
decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos
neste contrato;
5. Esclarecer aos pacientes sobre todos os procedimentos a que está sujeito;
6. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, salvo nos casos
de eminente perigo de vida ou obrigação legal;
7. Garantir a confidencialidade dos dados dos pacientes;
8. Garantir a confidencialidade das informações clínicas dos pacientes, incluindo vedação de registro de
imagens ou publicações na mídia (impressa, eletrônica ou radiofônica);
9. Notificar o CONTRATANTE, de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e de
mudança de sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao CONTRATANTE, no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada de Certidão da Junta Comercial
ou Cartório de Serviço Civil das Pessoas Jurídicas;
10. Apresentar o CONTRATADO, sempre que solicitado, comprovação de cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias, tributárias, taxas, impostos e encargos sociais legalmente exigidas que incidam
ou venham incidir sobre o seu pessoal necessário à execução do serviço;
11. Atender todos os encaminhamentos para os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico autorizados
pelo Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS;
12. Colocar à disposição do Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS todos os serviços
contratados, ressalvados as exceções previstas no Contrato;
13. O prestador deve observar o disposto na Carta dos Usuários do SUS, sendo-lhe definitivamente defeso
negar atendimento aos pacientes que procuram atendimentos em face das demandas espontâneas tudo
isso em prol da defesa da vida, independentemente dos custos previstos para os procedimentos previstos;
14. Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma exigida,
utilizando material apropriado e dispondo de infraestrutura e equipe profissional necessária à sua execução;
15. Assistir de forma abrangente à clientela que demande os serviços mediante referência e
encaminhamento exclusivamente através do Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS,
ainda, acolhendo e orientando os casos de procura por demanda espontânea, sem exclusões;
16. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados, disponibilizando, a qualquer momento, a
Secretaria Municipal de Saúde, as fichas e prontuários da clientela, assim como todos os demais
documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços prestados;
17. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causado ao Município e/ou a
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terceiros, decorrente de ação ou omissão, ou por culpa, ou em consequência de erros, imperícia ou
imprudência própria ou de auxiliares (empregados, prepostos e diretores ou pelos profissionais não
vinculados ao seu quadro, porém admitidos em seus recintos para participarem da prestação de serviços)
que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços objeto deste contrato, bem como pelas
consequências danosas de eventuais falhas de suas instalações, equipamentos e aparelhagens;
18. Manter os locais de atendimento suficientemente supridos de material e pessoal, e assegurar a
qualidade dos serviços contratados utilizando equipamentos e adotando métodos diagnósticos e
terapêuticos adequados à prestação dos serviços dentro dos padrões técnicos vigentes;
19. Organizar os prontuários dos pacientes e manter serviços de documentação e arquivos atualizados;
20. Afixar, em local de boa visibilidade, aviso da documentação necessária ao atendimento e que a unidade
presta serviços gratuitos aos usuários do SUS/BA, contendo a marca-símbolo do Sistema Único de Saúde;
21. Manter prontuário arquivado na Unidade de acordo com os prazos legais vigentes;
22. Atender o paciente do SUS com dignidade e respeito, de modo igualitário, mantendo-se a qualidade na
prestação de serviços;
23. Esclarecer ao paciente do SUS sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
24. Assegurar ao paciente do SUS o direito de ser assistido religiosa e espiritualmente, por ministro de culto
religioso;
25. Garantir ao paciente o bem estar de seus acompanhantes, informando-os sobre todos os
procedimentos;
26. Caso solicitado, fornecer ao paciente relatório de alta hospitalar com relato de todos os atendimentos
prestados durante o internamento, com os seguintes dados: a) nome do paciente; b) nome do hospital; c)
localidade; d) motivo da internação; e) data de internação; f) data da alta; g) material e procedimentos
especiais utilizados, quando for o caso; e garantir uma segunda via no prontuário do paciente;
27. Fornecer ao paciente relatório de referência e contra-referência quando necessário;
28. Estabelecer mecanismos de controle da oferta e demandas de ações e serviços de saúde;
29. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar ao SUS ou ao
paciente deste;
30. Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, comprovação de cumprimento das obrigações
tributárias e sociais legalmente exigidas, mantendo-se as mesmas condições de habilitação no transcurso
da execução contratual;
31. Assegurar, nas internações em enfermaria pediátrica, obstétrica e do idoso, a presença de
acompanhante no hospital, conforme definição dos Estatutos do Idoso e da Criança e do Adolescente;
32. Notificar o CONTRATANTE, de eventual alteração da mudança de gestor e endereço, enviando ao
CONTRATANTE, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia
da Portaria de nomeação e novo endereço;
33. Oferecer ao paciente todo o recurso necessário ao seu atendimento de acordo com o perfil da unidade,
o que não deve ser utilizado como barreira de pleno acesso quando o Sistema de Regulação Estadual e/ou
Municipal necessitar dos leitos através de seus respectivos Departamentos de Regulação;
34. Justificar ao paciente ou ao seu responsável, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da
decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste contrato;
35. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão e direção para execução completa e
eficiente dos serviços objeto deste CONTRATO;
36. Observar e respeitar os atos normativos de todas as espécies e as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas à prestação dos serviços;
37. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato;
38. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços,
objeto do presente contrato;
39. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal
designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de
trabalho, demissões, vales-transportes etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações
trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se
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destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
40. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para credenciamento e para a celebração deste
contrato;
41. Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
42. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais,
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados, bem como observar e respeitar as Legislações
Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
43. Garantir que os funcionários cumpram as normas dos Conselhos de Classe, a exemplo do Conselho
Regional de Medicina (CRM) e Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e outros oficializados;
44. Disponibilizar 100% dos serviços de saúde em FPO ao Departamento de Controle, Avaliação e
Regulação do SUS;
45. Enviar a agenda de atendimento até o dia 15 de cada mês para o Departamento de Controle, Avaliação
e Regulação do SUS;
46. É de responsabilidade do CONTRATADO informar imediatamente e oficialmente ao Departamento de
Controle, Avaliação e Regulação do SUS da CONTRATANTE, com antecedência de no mínimo 15 dias,
qualquer tipo de impedimento operacional relacionado a equipamento, equipe ou estrutura não programado
que implique em suspensão das atividades ora contratada responsabilizando-se pelo reagendamento dos
usuários com autorização previa da CONTRATANTE;
47. É de obrigatoriedade o envio semanal das guias SUS referente ao atendimento da semana anterior,
juntamente com a autorização expedida pelo sistema informatizado de regulação e o resumo da execução
para o Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS. Sendo penalizado o prestador que não
entregar no prazo definido às remessas de atendimento;
48. É de obrigatoriedade o envio até o terceiro dia útil de cada mês os arquivos de produção ambulatorial e
hospitalar que faz menção à produção do mês anterior, através endereço eletrônico a ser fornecido. Sendo
penalizado o prestador que não entregar no prazo definido os arquivos de faturamento;
49. É de obrigatoriedade a confirmação dos atendimentos no Sistema Informatizado de Regulação. Os
relatórios de produção do sistema serão utilizados como ferramentas para a confirmação da execução dos
serviços de saúde e consequente repasse financeiro ao prestador.
50. Atendimento às prescrições previstas nas Portarias do Ministério da Saúde, em especial aquelas da
Portaria de Consolidação 03/2017;
51. Observar e cumprir o quanto deliberado na reunião da CIR (Comissão Intergestores Regional) do dia
06/08/2019;
52. Garantia de atendimento e acolhimento imediato e realização da classificação de risco, por demanda
espontânea, dos casos encaminhados pelo SAMU, bem como, outras situações de urgência e emergência
cujo quadro apresentado pelo paciente denote a necessidade de acolhimento imediato, sob risco de, em
havendo a exigência de prévio encaminhamento a outra unidade para que se providencie a sua regulação.
PARÁGRAFO SEXTO - Permitir o acesso dos supervisores e auditores do Sistema Municipal de Controle e
Avaliação /SUS do Município de Itabuna nas dependências das unidades para supervisionar e acompanhar
a execução dos serviços de saúde contratados.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Registrar os agravos de notificação compulsória encaminhando esses dados para
Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, conforme normas e rotinas da Vigilância Epidemiológica
estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
PARÁGRAFO OITAVO - Devem ser observadas as regras de Referência e Contra-referência, estando seus
profissionais de saúde obrigados a responder em formulário próprio da Secretaria Municipal de Saúde,
quando forem solicitados.
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PARÁGRAFO NONO – São ainda obrigações do CONTRATADO:
I – informar ao SUS/Itabuna de eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de
mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia de xerox autenticada da Certidão da Junta
Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
II – executar, conforme a melhor técnica, os serviços médicos - ambulatoriais e hospitalares – contratados,
obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas;
III – permitir a supervisão e instalação de equipamentos e programas de informática destinados a
identificação de usuários; agendamento de procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares e
transmissão de dados para centrais de regulação, em local indicado no momento da assinatura do contrato,
que serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde em regime de comodato, no momento oportuno;
IV – disponibilizar preposto, em número suficiente para operar os equipamentos e programas de informática
indicados no inciso “III” acima.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Da Atenção à Saúde e Participação nas Políticas Prioritárias do SUS:
O elenco das ações abaixo relacionadas será aplicado considerando-se a realidade institucional do
CONTRATADO e as necessidades loco regionais.
a) definição clara do perfil assistencial e da missão institucional, observando, entre outros, a hierarquização
e o sistema de referência e contra-referência, como garantia de acesso à atenção integral à saúde;
c) compromisso em relação aos ajustes necessários no que se refere à oferta e à demanda de serviços do
CONTRATADO, dando preferência às ações de média complexidade ou de acordo com o porte e perfil da
unidade;
d) implementação da Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria 3.916, de 30 de outubro de
1998, mormente no que diz respeito à promoção do uso racional de medicamentos;
e) garantir a existência e aplicação de protocolos clínicos, técnico-assistenciais, para integrar e apoiar as
diversas ações de saúde desenvolvidas na rede de serviços do SUS;
f) garantir a diversificação das tecnologias de cuidado utilizadas pelo CONTRATADO no processo
assistencial, incluindo aquelas centradas no usuário e sua família, que levem à redução do tempo de
permanência da internação hospitalar (hospital dia, atenção domiciliar e cirurgia ambulatorial), quando se
aplicar;
g) garantir e promover a educação permanente de recursos humanos.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados ao paciente, aos órgãos do SUS e a
terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticadas por seus profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao CONTRATADO o direito
de regresso.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização ou o acompanhamento de execução deste contrato pelos órgãos
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO nos termos da legislação
referente a licitações e contratos administrativos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de
11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO TERCEIRO – A execução da prestação dos serviços objeto do contrato poderá ser
subcontratada, parcialmente, desde que apresentada pelo CONTRATADO o instrumento contratual que dê
suporte à prestação do terceiro, quer seja na rede ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 72 da Lei
8666/1993.
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–
I – Exercer atividades de fiscalização sobre o contrato, em especial as de auditoria, mediante procedimentos
de supervisão direta e/ou indireta, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde.
II – Revisar os serviços contratados, com o objetivo de revisar os valores pactuados e a qualidade dos
serviços.
III – Fazer as atualizações de valores do instrumento contratual, de acordo com as alterações de valores
realizadas na tabela Unificada do Sistema Único de Saúde.
IV – Efetuar pagamentos mensais CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas previstas neste contrato ficam
vinculados à transferência de recursos do Ministério da Saúde, segundo o que dispõe o § 2º, do artigo § 5º,
da portaria nº 1.286, de 26/10/93, in verbis: “Enquanto couber
União a arrecadação de recursos
destinados a financiar ações e serviços de saúde a serem executados por estados e municípios, o Ministério
da Saúde ficará responsável, perante estados e municípios, pelos créditos que a estes atribuir para
contratação de serviços de saúde com o setor privado”.
Os recursos de custeio das atividades ambulatoriais e hospitalares consignados no Fundo de
Municipal de Saúde de Itabuna são provenientes de transferências federais mensais, conforme valores
fixados pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Bahia.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A realização das despesas dos serviços executados por força deste contrato,
nos termos e limites aqui firmados, correrá, à conta de dotação orçamentária consignada no Fundo
Municipal de Saúde, a partir da dotação orçamentária do Ministério da Saúde, no valor e rubrica fixado no
D.O.U. para o Município de Itabuna-BA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos necessários à cobertura das despesas relativas à execução das
atividades consignadas no Sistema de Informação Ambulatorial e Internações Hospitalares SIA e SIH/SUS,
objeto do presente terão a seguinte classificação orçamentárias:
Unidade: 1919 – Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2127 – MAC GESTÃO PLENA – Assistência Hospitalar Especializada
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Unidade: 1919 – Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2127 – MAC GESTÃO PLENA – Assistência Hospitalar Especializada
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 02 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade: 1919– Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2124 – FAEC: Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 14 –02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações
próprias que forem aprovadas para os mesmos.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados, os
valores unitários de cada procedimento, conforme tabela unificada do SUS em vigor editada pelo Ministério
de Saúde e incentivos financeiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Resguardado o preço da tabela nacional de remuneração de procedimento,
conforme tabela unificada do SUS, o Município poderá, à sua conveniência e disponibilidade financeira,
alterar os valores dos procedimentos conforme Portarias, Resoluções e outros atos normativos editados
pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, Estado e/ou Município.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor do presente contrato é estimado em R$ ______________ mensais
tomando-se por base a média mensal dos procedimentos ambulatoriais dimensionados nos termos das
Planilhas de Programação Físico Orçamentária e dos procedimentos hospitalares, cujo valor total para 24
meses, estima-se em R$______________.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor estimado no PARÁGRAFO SEGUNDO desta Cláusula, não implica em
nenhuma previsão de crédito em favor do CONTRATADO, que somente fará jus aos valores
correspondentes aos serviços previamente autorizados/auditados pelo CONTRATANTE e efetivamente
prestados pelo CONTRATADO.
PARÁGRAFO QUARTO - O valor contratado referente às despesas com insumos constitui a proporção de
50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o valor global do contrato e o remanescente de 50% (cinquenta
por cento) representa a despesa com mão de obra.
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DO PREÇO
Os valores estipulados para os procedimentos serão revistos na mesma proporção, índices e épocas dos
reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, garantindo sempre o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos da lei federal de licitações e contratos administrativos.
PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão da Tabela do unificada do SUS independerá de Termo Aditivo, sendo
necessário anotar no processo a origem e autorização da revisão dos valores, com a data da publicação do
D.O. U.
CLÁUSULA NONA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A apresentação das contas e as condições de pagamento serão fixadas conforme o disposto abaixo:
1. O CONTRATADO apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o terceiro dia útil do mês
subsequente à prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente
prestados:
1.1 Nota Fiscal detalhada dos serviços prestados, discriminando o percentual de despesas com pessoal e
insumos;
1.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a IN/SRF;
1.3 Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
1.4 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Receita Federal do Brasil;
1.5 Certidão de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
1.6 Certificado de regularidade relativo à Seguridade Social (INSS);
1.7 Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos da Consolidação das Leis do
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Trabalho;
1.8 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
1.9 Nos casos de atendimentos eletivos, além dos documentos descritos nas alíneas “a” a “h” deste inciso
I serão exigidos:
1.9.1 Apresentação da solicitação médica ou laudo médico para procedimentos de alta complexidade/
alto custo e, respectiva autorização emitida pelo Sistema de Regulação Municipal, de cada paciente
atendido;
1.9.2 Os laudos e autorizações deverão ser entregues juntamente com a relação nominal dos pacientes,
procedimento realizado e respectivos valores contratualizados;
1.9.3 O envio deverá ocorrer semanalmente, conforme normatização da Secretaria Municipal de Saúde.
1.10 Nos casos de Internação Hospitalar, além dos documentos descritos nas alíneas “a” a “h” deste inciso I
serão exigidos:
1.10.1 Apresentação do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar e respectiva
autorização emitida pelo Sistema de Regulação Municipal, de cada paciente atendido;
1.10.2 Os laudos e autorizações deverão ser entregues juntamente com a relação nominal dos pacientes,
procedimento realizado e respectivos valores contratualizados;
1.10.3 O envio deverá ocorrer semanalmente, conforme normatização da Secretaria Municipal de Saúde;
2. O repasse financeiro ao prestador estará condicionado à confirmação da execução dos serviços mediante
análise de contas, bem como o envio da Produção Ambulatorial e Hospitalar para os sistemas centralizados
(SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais; SIHD – Sistema de Informações Hospitalares
Descentralizados), mensalmente, nos prazos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde;Após a análise
de contas e validação dos documentos realizada pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO, receberá até o
quinto dia útil, o pagamento referente aos serviços autorizados.
3. Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento, será
entregue ao CONTRATADO recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do CONTRATANTE, com aposição
do respectivo carimbo funcional;
4. As contas do CONTRATADO rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão imediatamente
devolvidas ao CONTRATADO para as correções cabíveis, que deverão ocorrer no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após a devolução. O documento representado será acompanhado do correspondente
documento original, devidamente inutilizado por meio de carimbo;
5. Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do CONTRATANTE, este
garantirá ao CONTRATADO o pagamento, no prazo avançado neste contrato, pelos valores do mês
imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte;
6. As contas do CONTRATADO rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos do
Sistema Municipal de Controle e Avaliação do CONTRATANTE, ficando á disposição do CONTRATADO,
que terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso,
que será julgado no prazo máximo de 10 (dez) dias;
7. As contas do CONTRATADO rejeitadas pelo Sistema Municipal de Controle e Avaliação do
CONTRATANTE ficarão à disposição do CONTRATADO, que terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso, que será julgado no prazo máximo de 10 (dez)
dias;
8. Caso os pagamentos aos CONTRATADOS já tenham sido efetuados, fica o CONTRATANTE autorizado
a debitar o valor pago indevidamente no mês seguinte, frente aos procedimentos não realizados, indevidos
ou impróprios.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR
O não cumprimento pelo Ministério da Saúde da obrigação assumida de Interveniente – Pagador dos
valores constantes deste contrato, não transfere para o CONTRATANTE a obrigação de pagar os serviços
ora contratados, os quais são de responsabilidade do Ministério da Saúde para todos os efeitos legais,
Conforme Portaria 1.286, de nº 26/10/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO
A execução do presente contrato será avaliada pelo CONTRATANTE, mediante procedimentos de
supervisão direta e indireta, sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e condições
estabelecidas neste contrato o que se fará na pessoa de um representante designado para tal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sob critérios em normatização complementar, poderá em casos específicos, ser
realizada auditoria especializada.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Periodicamente, o CONTRATANTE vistoriará as instalações do CONTRATADO
para verificar se persistirem as mesmas condições técnicas básicas do CONTRATADO, comprovadas por
ocasião da assinatura deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a rescisão deste contrato ou revisão das condições ora
estipuladas.
PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados
não eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE ou para os
pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a
fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos
servidores do CONTRATANTE designados para tal fim.
PARÁGRAFO SEXTO - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa,
nos termos das normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
A inobservância, pelo CONTRATADO, de cláusula ou obrigação constante deste contrato, ou de dever
originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o CONTRATANTE, garantida a prévia
defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87, 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e
modificações feitas na Lei 8.883/94, combinado com o disposto no parágrafo segundo do art. 7º, da portaria
nº 1.286/93 do Ministério da Saúde;
a) Advertência escrita;
b) Multa de 2% até 5% do valor anual do contrato;
c) Multa dia de até 1/60 do valor mensal do contrato;
d) Suspensão temporária dos encaminhamentos de usuários às internações ou consultas;
e) Rescisão do contrato;
f) Suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal;
g) Declaração de inidoneidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade
do fato de que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstância objetivas em que ele
ocorreu, através de auditagem assistencial ou inspeção, e dela serão notificadas o CONTRATADO.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” desta Cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, conforme parágrafo 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa ou multa dia será descontado dos pagamentos devidos pelo
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CONTRATANTE ao CONTRATADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Na aplicação das penalidades, previstas nas alíneas “a” a “g” o CONTRATADO
poderá interpor recurso administrativo, dirigido à autoridade competente e nos prazos determinados pelo
Regulamento do Sistema Municipal de Controle e Avaliação.
PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade da rescisão poderá ser aplicada independentemente da ordem das
sanções previstas nesta Cláusula. A reincidência do CONTRATADO em qualquer irregularidade tornará o
Contrato passível da rescisão.
PARÁGRAFO SEXTO - Da decisão do CONTRATANTE de rescindir o presente contrato cabe, inicialmente,
pedido de reconsideração, no prazo 10 (dez) dias, a contar da intimação do ato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do parágrafo anterior, o
CONTRATANTE deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis e poderá, ao recebê-lo atribuir-lhe
eficácia suspensiva.
PARÁGRAFO OITAVO - A imposição de quaisquer das sanções estipuladas nesta Cláusula, não ilidirá o
direito de o CONTRATANTE exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos, que o fato
gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários, e terceiros,
independentemente da responsabilidade criminal e/ou ética do autor do fato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
I – Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não cumprimento de quaisquer de suas
cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente às licitações e contratos
administrativos, sem prejuízo das multa cominadas na Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso
de rescisão administrativa prevista na legislação referente às licitações e contratos administrativos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento
puder causar prejuízo à população, a critério do CONTRATANTE, será observado o prazo de até 90
(noventa) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o CONTRATADO negligenciar à prestação dos
serviços ora contratados a multa cabível poderá ser duplicada.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente Contrato torna sem efeito os contratos anteriormente celebrados
entre o Município de Itabuna e o CONTRATADO, que tenham como objeto a prestação de serviços de
assistência à saúde aos usuários do SUS/Itabuna.
II – Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste a qualquer tempo, por qualquer dos
contratantes, bastando notificar com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
A duração do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos da
Lei aplicado à espécie, tendo os contratados, na data da assinatura do contrato, o dever de disponibilizar,
os serviços previstos em seus contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
Qualquer alteração do presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação referente às
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licitações e contratos administrativos, com exceção do disposto no Parágrafo Único da Cláusula Sétima.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado, por extrato, junto ao Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 20
(vinte) dias, contados da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO
A legislação aplicável à execução deste Contrato é composta pelas Leis Federais nº 8.080/90, 8.666/93,
8.883/94, suas ulteriores alterações e demais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
As partes elegem o Foro de Itabuna-BA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja,
para dirimir questões oriundas do presente Contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo
Conselho Municipal de Saúde.
E, por estarem justas e contratadas, de pleno acordo com as cláusulas e condições ora fixadas, firmam o
presente instrumento em 03 (três) as vias de igual teor, para um só efeito legal, perante testemunhas abaixo
assinadas.
Itabuna-BA, _____ de _______________2022.

________________________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA – CONTRATANTE
Secretário(a) Municipal de Saúde

_____________________________________________________
CONTRATADA
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Anexo I – B
(Minuta do Contrato (Ambulatorial)
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE,
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
ITABUNA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE,
E
DE
OUTRO
LADO,
O
(A)
_______________________________VISANDO
A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE.
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ (MF) Sob nº/MF sob n° ___________________,
com sede na ___________________, Itabuna - Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, o(a) senhor(a) __________________________,
brasileiro(a), solteiro(a) ou casado(a), maior, portador(a) da Cédula de Identidade sob n° ________ SSP/BA
e do CPF/MF n° ________, residente na ________________________________________, Itabuna-BA, e
do outro lado a _______________________, inscrita no CNPJ (MF) Sob nº/MF sob n° ________, com
contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o nº ________, neste ato
representado pelo Diretor Presidente Sr(ª) _____________________, residente na Rua
_________________, nesta cidade, doravante denominada CONTRATADA, considerando a necessidade
de implementar um sistema de saúde que priorize a assistência humanizada e valorize a atenção integral à
saúde da população, resolvem celebrar o presente CONTRATO, decorrente do sistema de credenciamento
(Edital de Credenciamento n°. 001-S/2022, publicado em ________ no Diário Oficial do Município de
Itabuna/BA), por inexigibilidade de licitação, conforme inserção no art. 25, da Lei Federal n°. 8.666/93, e
ainda no que dispõe a Constituição Federal, em especial o artigo 196 e seguintes, Leis nº 8.080/90, Lei n°.
8.142/90, Lei n°. 8.883/94 e nas Portarias n°. 2.567/GM/2016, nº 288/SAS/2009 e n°. 957/GM/2008, nº
423/SAS/2002 e na Lei Municipal que aprovou o orçamento de despesas com saúde e demais normas
legais que regem a espécie, as quais as partes se obrigam, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto a CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM CAPACIDADE
TÉCNICA E OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME OS
PROCEDIMENTOS
E
ESPECIALIDADES
CONSTANTES
NA
TABELA
UNIFICADA
DE
PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE
ITABUNA/BA E MUNICÍPIOS PACTUADOS, conforme o disposto nas cláusulas seguintes e conforme
Ficha de Programação Orçamentária – FPO, discriminado nas partes integrantes deste Instrumento, o
mesmo é vinculado ao termo de inexigibilidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A FPO do CONTRATADO indica, discriminadamente, os procedimentos ou
grupo de procedimentos contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO declara aceitar os termos das Normas Gerais do SUS, dos
diplomas e autorizações normativas Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive no que tange a sujeição às
necessidades e demanda do CONTRATANTE, renunciando expressamente a qualquer pleito ou
reivindicação de prestação mínima de serviços, constantes nas Planilhas de Programação Físico
Orçamentária.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços de saúde, ora contratados, estão referidos a uma base territorial
populacional, conforme programação regionalizada de necessidade, segundo as informações fornecidas no
Termo de Qualificação Técnica e anexos, partes integrantes do Cadastro de Fornecedores do Município de
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Itabuna, e indicações técnicas do CONTRATANTE, mediante compatibilização de suas necessidades e
disponibilidade de recursos financeiros.
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações constantes
do presente Contrato e as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO ficará sujeito à alteração de valores físicos/financeiros dos
Contratos em função de mudanças na Programação Pactuada Integrada (PPI), deliberadas pela Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) e ainda conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
PARÁGRAFO SEXTO - Somente fará jus ao pagamento dos valores correspondentes aos serviços
efetivamente prestados, limitado ao valor máximo mensal estabelecido neste contrato, conforme Ficha de
Programação Orçamentária – FPO e Plano Operativo Anual – POA/ Documento Descritivo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços ora contratados, referidos na Cláusula Primeira, serão executados pelo CONTRATADO, com
sede na Rua __________________, com alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de
Itabuna sob o nº _____________ e alvará sanitário expedido pela Secretaria Estadual de Saúde, sob o nº
_____________, e sob a responsabilidade do diretor Clínico/Técnico ______________________.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A eventual mudança de endereço do estabelecimento do CONTRATADO
deverá ser imediatamente comunicada ao CONTRATANTE, que analisará a conveniência em manter os
serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever essas condições do Contrato e, até
mesmo, rescindi-lo, se entender conveniente. A mudança do Diretor Clínico (ou Técnico) e do responsável
pelos serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, também, será comunicada ao CONTRATANTE. Em
ambos os casos, deverão ser procedidos uma alteração cadastral junto à Secretaria de Administração e de
Saúde da Prefeitura Municipal de Itabuna-BA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As alterações cadastrais que impliquem mudanças nas Planilhas de
Programação Físico Orçamentária devem ser previamente autorizadas pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços operacionais pelo CONTRATADO, deverão atender as
necessidades do CONTRATANTE, que encaminhará os usuários do SUS/Itabuna através da Departamento
de Controle, Avaliação e Regulação do SUS, em consonância com as Planilhas de Programação Físico
Orçamentária do CONTRATADO, e obedecerá ao seguinte fluxo:
DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL:
I. A assistência ambulatorial compreende: consultas médicas, atendimento odontológico, atendimento
fisioterápico, assistência prestado por pessoal de enfermagem, de nutrição, de assistência social, e outros,
quando indicados, e/ou serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
II. Mediante cronograma de incorporação das consultas a ser acertado pelas partes, no período máximo de
30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato, as consultas do CONTRATADO estarão à
disposição no Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS da CONTRATANTE.
III. Os encaminhamentos para os serviços ambulatoriais serão realizados pela rede de serviços municipal de
saúde, segundo normas expedidas pelo CONTRATANTE.
IV. O CONTRATANTE estabelecerá normas para definir o fluxo de atendimento, sua comprovação, a
realização de exames subsequentes, o local de revisão das contas ambulatoriais e outros procedimentos
necessários ao ágil relacionamento com o CONTRATADO e a satisfação do usuário do SUS/Itabuna
.
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CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS GERAIS E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Os serviços, ora contratados, serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento
CONTRATADO e por profissionais que, não estando incluídos nas categorias referidas nos incisos I, II, III
do PARÁGRAFO PRIMEIRO desta cláusula, são admitidos nas dependências do CONTRATADO para
prestar serviços decorrentes de celebrado, em separado, com o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos deste contrato consideram-se profissionais do próprio
estabelecimento CONTRATADO:
I. O membro do seu corpo clínico;
II. O profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO;
III. O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, presta serviços ao CONTRATADO,
ou se por este autorizado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Equipara-se ao profissional autônomo, definido no inciso III do parágrafo
antecedente a empresa, a cooperativa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça
a atividade na área de saúde, sem prejuízo de observância às seguintes obrigações:
I. É vedada a cobrança por serviços médicos, as doações em dinheiro ou fornecimento de material ou
medicamento para exames, sejam em atendimentos hospitalares, ambulatoriais ou outros complementares
da assistência devida ao paciente, como também a negativa de atendimento ao público alvo em qualquer
circunstância ou situação concreta;
II. O CONTRATADO responsabilizar-se-á por cobrança indevida, feita ao paciente seu representante, por
profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste contrato;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade
suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, os contratantes
reconhecem a prerrogativa de controle de autoridade normativa genérica da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, do Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995.
PARÁGRAFO QUARTO - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de
pessoal para execução do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma
hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO se obriga ainda a:
1. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
2. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a
qualidade na prestação de serviços;
3. Afixar aviso fornecido pela Secretaria Municipal de Itabuna, em locais visíveis escolhidos pela Secretaria,
de sua condição de entidade integrante do SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição ou
qualquer de outro interesse da Secretaria Municipal de Saúde;
4. Justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da
decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos
neste contrato;
5. Esclarecer aos pacientes sobre todos os procedimentos a que está sujeito;
6. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, salvo nos casos
de eminente perigo de vida ou obrigação legal;
7. Garantir a confidencialidade dos dados dos pacientes;
8. Garantir a confidencialidade das informações clínicas dos pacientes, incluindo vedação de registro de
imagens ou publicações na mídia (impressa, eletrônica ou radiofônica);
9. Notificar o CONTRATANTE, de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e de
mudança de sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao CONTRATANTE, no prazo de 60 (sessenta)
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dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada de Certidão da Junta Comercial
ou Cartório de Serviço Civil das Pessoas Jurídicas;
10. Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, comprovação de cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias, tributárias, taxas, impostos e encargos sociais legalmente exigidas que incidam
ou venham incidir sobre o seu pessoal necessário à execução do serviço;
11. Atender todos os encaminhamentos para os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico autorizados pelo
Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS;
12. Colocar à disposição do Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS todos os serviços
contratados, ressalvados as exceções prevista no Contrato;
13. Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma exigida,
utilizando material apropriado e dispondo de infraestrutura e equipe profissional necessária à sua execução;
14. Assistir de forma abrangente à clientela que demande os serviços mediante referência e
encaminhamento exclusivamente através do Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS,
ainda, acolhendo e orientando os casos de procura por demanda espontânea, sem exclusões;
15. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados, disponibilizando, a qualquer momento, a
Secretaria Municipal de Saúde, as fichas e prontuários da clientela, assim como todos os demais
documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços prestados;
16. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causado ao Município e/ou a
terceiros, decorrente de ação ou omissão, ou por culpa, ou em consequência de erros, imperícia ou
imprudência própria ou de auxiliares (empregados, prepostos e diretores ou pelos profissionais não
vinculados ao seu quadro, porém admitidos em seus recintos para participarem da prestação de serviços)
que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços objeto deste contrato, bem como pelas
consequências danosas de eventuais falhas de suas instalações, equipamentos e aparelhagens;
17. Manter os locais de atendimento suficientemente supridos de material e pessoal, e assegurar a
qualidade dos serviços contratados utilizando equipamentos e adotando métodos diagnósticos e
terapêuticos adequados à prestação dos serviços dentro dos padrões técnicos vigentes;
18. Organizar os prontuários dos pacientes e manter serviços de documentação e arquivos atualizados;
19. Afixar, em local de boa visibilidade, aviso da documentação necessária ao atendimento e que a unidade
presta serviços gratuitos aos usuários do SUS/BA, contendo a marca-símbolo do Sistema Único de Saúde;
20. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos
casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
21. Assegurar ao paciente do SUS o direito de ser assistido religiosa e espiritualmente, por ministro de culto
religioso;
22. Garantir ao paciente o bem estar de seus acompanhantes, informando-os sobre todos os procedimentos;
23. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar ao SUS ou ao paciente
deste;
24. Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, comprovação de cumprimento das obrigações
tributárias e sociais legalmente exigidas, mantendo-se as mesmas condições de habilitação no transcurso
da execução contratual;
25. Notificar o CONTRATANTE, de eventual alteração da mudança de gestor e endereço, enviando ao
CONTRATANTE, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia
da Portaria de nomeação e novo endereço;
26. Justificar ao paciente ou a seu responsável, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão
de não realização de qualquer ato profissional previsto neste contrato;
27. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão e direção para execução completa e
eficiente dos serviços objeto deste CONTRATO;
28. Observar e respeitar os atos normativos de todas as espécies e as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas à prestação dos serviços;
29. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato;
30. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços,
objeto do presente contrato;
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31. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal
designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de
trabalho, demissões, vales-transportes etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações
trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se
destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
32. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para credenciamento e para a celebração deste
contrato;
33. Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
34. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais,
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados, bem como observar e respeitar as Legislações
Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
35. Garantir que os funcionários cumpram as normas dos Conselhos de Classe;
36. Disponibilizar 100% dos serviços de saúde em FPO ao Departamento de Controle, Avaliação e
Regulação do SUS;
37. Enviar a agenda de atendimento até o dia 15 de cada mês para o Departamento de Controle, Avaliação
e Regulação do SUS;
38. É de responsabilidade do CONTRATADO informar imediatamente e oficialmente ao Departamento de
Controle, Avaliação e Regulação do SUS da CONTRATANTE, com antecedência de no mínimo 15 dias,
qualquer tipo de impedimento operacional relacionado a equipamento, equipe ou estrutura não programado
que implique em suspensão das atividades ora contratada responsabilizando-se pelo reagendamento dos
usuários com autorização previa da CONTRATANTE.
39. É de obrigatoriedade o envio semanal das guias SUS referente ao atendimento da semana anterior,
juntamente com a autorização expedida pelo sistema informatizado de regulação e o resumo da execução
para o Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do SUS. Sendo penalizado o prestador que não
entregar no prazo definido às remessas de atendimento.
40. É de obrigatoriedade o envio até o terceiro dia útil de cada mês os arquivos de produção ambulatorial
que faz menção à produção do mês anterior, através endereço eletrônico a ser fornecido. Sendo penalizado
o prestador que não entregar no prazo definido os arquivos de faturamento.
41. É de obrigatoriedade a confirmação dos atendimentos no Sistema Informatizado de Regulação. Os
relatórios de produção do sistema serão utilizados como ferramentas para a confirmação da execução dos
serviços de saúde e consequente repasse financeiro ao prestador.
42. Garantir execução de suporte diagnóstico aos usuários SUS em casos de prevenção e/ou controle de
endemias e epidemias que acontecerem o município de Itabuna e/ou região.
43. É de responsabilidade do contratado o recolhimento do material sorológico para análise de casos
suspeitos de dengue nos pontos de atenção à dengue, mantidos pelo contratante. O resultados dos exames
sorológicos da dengue deverá ser entregue no prazo máximo de 02 (duas) horas no referido posto de
atenção onde foi coletado.
PARÁGRAFO SEXTO - Permitir o acesso dos supervisores e auditores do Sistema Municipal de Controle e
Avaliação /SUS/Itabuna nas dependências das unidades para supervisionar e acompanhar a execução dos
serviços de saúde contratados.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Registrar os agravos de notificação compulsória encaminhando esses dados para
Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, conforme normas e rotinas da Vigilância Epidemiológica
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
PARÁGRAFO OITAVO - Devem ser observadas as regras de referência e contra-referência, estando seus
profissionais de saúde obrigados a responder em formulário próprio da Secretaria Municipal de Saúde,
quando forem solicitados.
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PARÁGRAFO NONO - Permitir a colocação de urna receptora (em dependência da unidade a ser escolhida
pela SMS/Itabuna) para recebimento de questionário de avaliação dos serviços, elaborado pela Secretaria
Municipal de Saúde, (elogios, queixas ou reclamações) que será preenchido pelo usuário do SUS/Itabuna e
deverá ser aberta na presença das duas partes.
PARÁGRAFO DÉCIMO - São ainda obrigações do CONTRATADO:
I – informar ao SUS/Itabuna de eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de
mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia de xerox autenticada da Certidão da Junta
Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
II – executar, conforme a melhor técnica, os serviços - ambulatoriais – contratados, obedecendo
rigorosamente às normas técnicas respectivas;
III – permitir a supervisão e instalação de equipamentos e programas de informática destinados a
identificação de usuários; agendamento de procedimentos médicos ambulatoriais e transmissão de dados
para centrais de regulação, em local indicado no momento da assinatura do contrato, que serão fornecidos
pela Secretaria Municipal de Saúde em regime de comodato, no momento oportuno;
IV – disponibilizar preposto, em número suficiente para operar os equipamentos e programas de informática
indicados no inciso “III” acima;
V – executar, conforme a melhor técnica, os serviços médicos, ambulatoriais e de apoio diagnóstico
terapêutico contratados, obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas;
VI – permitir a supervisão e instalação de programas de informática destinados a identificação de usuários,
agendamento de procedimentos médicos e ambulatoriais e transmissão de dados para o Departamento de
Controle, Avaliação e Regulação do SUS.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável pela indenização pelos danos causados ao paciente, aos órgãos do SUS e
a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou
imprudência praticadas por seus profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao CONTRATADO o direito
de regresso.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização ou o acompanhamento de execução deste contrato pelos órgãos
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO nos termos da legislação
referente a licitações e contratos administrativos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de
11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARÁGRAFO TERCEIRO – A execução da prestação dos serviços objeto do contrato poderá ser
subcontratada, parcialmente, desde que apresentada pelo CONTRATADO o instrumento contratual que dê
suporte à prestação do terceiro, quer seja na rede ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 72 da Lei
8666/1993.
–
I – Exercer atividades de fiscalização sobre o contrato, em especial as de auditoria, mediante procedimentos
de supervisão direta e/ou indireta, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde.
II – Revisar os serviços contratados, com o objetivo de revisar os valores pactuados e a qualidade dos
serviços.
III – Fazer as atualizações de valores do instrumento contratual, de acordo com as alterações de valores
realizadas na tabela Unificada do Sistema Único de Saúde.
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IV – Efetuar pagamentos mensais CONTRATADA.
V – A gestão do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas previstas neste contrato ficam
vinculados à transferência de recursos do Ministério da Saúde, segundo o que dispõe o § 2º, do artigo § 5º,
da portaria nº 1.286, de 26/10/93, in verbis: “Enquanto couber
União a arrecadação de recursos
destinados a financiar ações e serviços de saúde a serem executados por estados e municípios, o Ministério
da Saúde ficará responsável, perante estados e municípios, pelos créditos que a estes atribuir para
contratação de serviços de saúde com o setor privado”.
Os recursos de custeio das atividades ambulatoriais e hospitalares consignados no Fundo Municipal de
Saúde de Itabuna são provenientes de transferências federais mensais, conforme valores fixados pela
Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Bahia.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A realização das despesas dos serviços executados por força deste contrato,
nos termos e limites aqui firmados, correrá, à conta de dotação orçamentária consignada no Fundo
Municipal de Saúde, a partir da dotação orçamentária do Ministério da Saúde, no valor e rubrica fixado no
D.O.U. para o Município de Itabuna.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos necessários à cobertura das despesas relativas à execução das
atividades consignadas no Sistema de Informação Ambulatorial SAI/SUS, objeto do presente terão a
seguinte classificação orçamentária:
Unidade: 1919 – Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2127 – MAC GESTÃO PLENA – Assistência Hospitalar Especializada
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Unidade: 1919 – Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2127 – MAC GESTÃO PLENA – Assistência Hospitalar Especializada
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 02 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade: 1919– Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2124 – FAEC: Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 14 –02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações
próprias que forem aprovadas para os mesmos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados, os
valores unitários de cada procedimento, conforme tabela unificada do SUS em vigor editada pelo Ministério
de Saúde e incentivos financeiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Resguardado o preço da tabela nacional de remuneração de procedimento,
conforme tabela unificada do SUS, o Município poderá, à sua conveniência e disponibilidade financeira,
alterar os valores dos procedimentos conforme Portarias, Resoluções e outros atos normativos editados
pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, Estado e/ou Município.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor do presente contrato é estimado em R$ ______________ mensais
tomando-se por base a média mensal dos procedimentos dimensionados nos termos das Planilhas de
Programação Físico Orçamentária, cujo valor total para 24 meses, estima-se em R$______________.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor estimado no PARÁGRAFO SEGUNDO desta Cláusula, não implica em
nenhuma previsão de crédito em favor do CONTRATADO, que somente fará jus aos valores
correspondentes aos serviços previamente autorizados/auditados pelo CONTRATANTE e efetivamente
prestados pelo CONTRATADO.
PARÁGRAFO QUARTO - O valor contratado referente às despesas com insumos constitui a proporção de
50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o valor global do contrato e o remanescente de 50% (cinquenta
por cento) representa a despesa com mão de obra.
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DO PREÇO
Os valores estipulados para os procedimentos serão revistos na mesma proporção, índices e épocas dos
reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, garantindo sempre o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos da lei federal de licitações e contratos administrativos.
PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão da Tabela unificada do SUS independerão de Termo Aditivo, sendo
necessário anotar no processo a origem e autorização da revisão dos valores, com a data da publicação do
D.O. U.
CLÁUSULA NONA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A apresentação das contas e as condições de pagamento serão fixadas conforme o disposto abaixo:
I – o CONTRATADO apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o terceiro dia útil do mês
subsequente à prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente
prestados:
a) Nota Fiscal detalhada dos serviços prestados, discriminando o percentual de despesas com pessoal e
insumos;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a IN/SRF;
c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
d) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Receita Federal do Brasil;
e) Certidão de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
f) Certificado de regularidade relativo à Seguridade Social (INSS);
g) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho;
h) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
i) Nos casos de atendimentos eletivos, além dos documentos descritos nas alíneas “a” a “h” deste inciso I
serão exigidos:
i.1) Apresentação da solicitação médica ou laudo médico para procedimentos de alta complexidade/ alto
custo e, respectiva autorização emitida pelo Sistema de Regulação Municipal, de cada paciente atendido;
i.2) Os laudos e autorizações deverão ser entregues juntamente com a relação nominal dos pacientes,
procedimento realizado e respectivos valores contratualizados;
i.3) O envio deverá ocorrer semanalmente, conforme normatização da Secretaria Municipal de Saúde.
j) Nos casos de atendimentos de urgência ou emergência, além dos documentos descritos nas alíneas “a” a
“h” deste inciso I serão exigidos:
j.1) Apresentação da Ficha de Atendimento Ambulatorial de Urgência (FAAU) de cada paciente atendido;
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j.2) As FAAU’s deverão ser entregues juntamente com a relação nominal dos pacientes, procedimento
realizado e respectivos valores contratualizados;
j.3) O envio deverá ocorrer semanalmente, conforme normatização da Secretaria Municipal de Saúde.
j.4) Apresentação de cópia do documento de identificação civil do paciente atendido, ou ainda, em hipótese
de o paciente estar impossibilitado de assinar a ficha de atendimento ambulatorial de urgência (FAAU),
deverá ser apresentada a cópia do documento de identificação civil do seu responsável ou acompanhante;
j.4.1) A apresentação da cópia do documento de identificação é indispensável, sendo responsabilidade de o
contratado apresentá-la ao contratante, constituindo pré-requisito para que ocorra o pagamento dos
serviços prestados;
j.4.2) O referido documento de identificação deverá: possuir validade no território nacional; conter foto; estar
em bom estado de conservação, sem rasuras ou indícios de falsificação;
j.4.3) Outros documentos ou procedimentos voltados ao controle do fluxo de atendimento da urgência e
emergência poderão ser exigidos por esta administração pública e também será tratado como condição
prévia para o pagamento;
II - O repasse financeiro ao prestador estará condicionado à confirmação da execução dos serviços
mediante análise de contas, bem como o envio da produção para os sistemas centralizados (SIA – Sistema
de Informações Ambulatoriais), mensalmente, nos prazos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
Após a análise de contas e validação dos documentos realizada pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO,
receberá até o quinto dia útil, o pagamento referente aos serviços autorizados.
III – Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento, será
entregue ao CONTRATADO recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do CONTRATANTE, com aposição
do respectivo carimbo funcional;
IV – As contas do CONTRATADO rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão imediatamente
devolvidas ao CONTRATADO para as correções cabíveis, que deverão ocorrer no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após a devolução. O documento representado será acompanhado do correspondente
documento original, devidamente inutilizado por meio de carimbo;
V – Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do CONTRATANTE, este
garantirá ao CONTRATADO o pagamento, no prazo avançado neste contrato, pelos valores do mês
imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte;
VI – As contas do CONTRATADO rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos do
Sistema Municipal de Controle e Avaliação do CONTRATANTE, ficando á disposição do CONTRATADO,
que terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso,
que será julgado no prazo máximo de 10 (dez) dias;
VII – As contas do CONTRATADO rejeitadas pelo Sistema Municipal de Controle e Avaliação do
CONTRATANTE, ficarão à disposição do CONTRATADO, que terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso, que será julgado no prazo máximo de 10 (dez)
dias;
VIII – Caso os pagamentos aos CONTRATADOS já tenham sido efetuados, fica o CONTRATANTE
autorizado a debitar o valor pago indevidamente no mês seguinte, frente aos procedimentos não realizados,
indevidos ou impróprios.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR
O não cumprimento pelo Ministério da Saúde da obrigação assumida de Interveniente – Pagador dos
valores constantes deste contrato, não transfere para o CONTRATANTE a obrigação de pagar os serviços
ora contratados, os quais são de responsabilidade do Ministério da Saúde para todos os efeitos legais,
Conforme Portaria 1.286, de nº 26/10/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA,
VISTORIA E FISCALIZAÇÃO
A execução do presente contrato será avaliada pelo CONTRATANTE, mediante procedimentos de
supervisão direta e indireta, sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e condições
estabelecidas neste contrato o que se fará na pessoa de um representante designado para tal mister.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sob critérios em normatização complementar, poderá em casos específicos, ser
realizada auditoria especializada.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Periodicamente, o CONTRATANTE vistoriará as instalações do CONTRATADO
para verificar se persistirem as mesmas condições técnicas básicas do CONTRATADO, comprovadas por
ocasião da assinatura deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade
operativa do CONTRATADO poderá ensejar a rescisão deste contrato ou revisão das condições ora
estipuladas.
PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre serviços ora contratados não
eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE ou para os pacientes e
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a
fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos
servidores do CONTRATANTE designados para tal fim.
PARÁGRAFO SEXTO - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa,
nos termos das normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
A inobservância, pelo CONTRATADO, de cláusula ou obrigação constante deste contrato, ou de dever
originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o CONTRATANTE, garantida a prévia
defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87, 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e
modificações feitas na Lei 8.883/94, combinado com o disposto no parágrafo segundo do art. 7º, da portaria
nº 1.286/93 do Ministério da Saúde;
a) Advertência escrita;
b) Multa de 2% até 5% do valor anual do contrato;
c) Multa dia de até 1/60 do valor mensal do contrato;
d) Suspensão temporária dos encaminhamentos de usuários às internações ou consultas;
e) Rescisão do contrato;
f) Suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal;
g) Declaração de inidoneidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade
do fato de que as motivarem, considerada sua avaliação na situação e circunstância objetivas em que ele
ocorreu, através de auditagem assistencial ou inspeção, e dela serão notificadas o CONTRATADO.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” desta Cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, conforme parágrafo 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa ou multa dia será descontado dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ao CONTRATADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Na aplicação das penalidades, previstas nas alíneas “a” a “g” o CONTRATADO
poderá interpor recurso administrativo, dirigido à autoridade competente e nos prazos determinados pelo
Regulamento do Sistema Municipal de Controle e Avaliação.
PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade da rescisão poderá ser aplicada independentemente da ordem das
sanções previstas nesta Cláusula. A reincidência do CONTRATADO em qualquer irregularidade tornará o
Contrato passível da rescisão.
PARÁGRAFO SEXTO - Da decisão do CONTRATANTE de rescindir o presente contrato cabe, inicialmente,
pedido de reconsideração, no prazo 10 (dez) dias, a contar da intimação do ato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do parágrafo anterior, o
CONTRATANTE deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis e poderá ao recebê-lo, atribuir-lhe
eficácia suspensiva.
PARÁGRAFO OITAVO - A imposição de quaisquer das sanções estipuladas nesta Cláusula, não ilidirá o
direito de o CONTRATANTE exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos, que o fato
gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários, e terceiros,
independentemente da responsabilidade criminal e/ou ética do autor do fato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
I – Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não cumprimento de quaisquer de suas
cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente às licitações e contratos
administrativos, sem prejuízo das multa cominadas na Cláusula Décima Primeira.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO reconhece desde já direitos do CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista na legislação referente às licitações e contratos administrativos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento
puder causar prejuízo à população, a critério do CONTRATANTE, será observado o prazo de até 90
(noventa) dias para ocorrer a rescisão.
Se neste prazo o CONTRATADO negligenciar à prestação dos serviços ora contratados a multa cabível
poderá ser duplicada.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente Contrato torna sem efeito os contratos anteriormente celebrados
entre o Município de Itabuna e o CONTRATADO, que tenham como objeto a prestação de serviços de
assistência à saúde aos usuários do SUS/Itabuna.
II – Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste a qualquer tempo, por qualquer dos
contratantes, bastando notificar com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
A duração do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos da
Lei aplicado à espécie, tendo os contratados, na data da assinatura do contrato, o dever de disponibilizar,
os serviços previstos em seus contratos.

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Certificação Digital: DIAYRHLB-7IBWLZUQ-9XHYOJT4-XRRRUR7N
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

Edição 5.364 | Ano 10
25 de agosto de 2022
Página 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
Qualquer alteração do presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação referente às
licitações e contratos administrativos, com exceção do disposto no Parágrafo Único da Cláusula Sétima.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado, por extrato, junto ao Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 20
(vinte) dias, contados da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO
A legislação aplicável à execução deste Contrato é composta pelas Leis Federais nº 8.080/90, 8.666/93,
8.883/94, suas ulteriores alterações e demais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
As partes elegem o Foro de Itabuna-BA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja,
para dirimir questões oriundas do presente Contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo
Conselho Municipal de Saúde.
E, por estarem justas e contratadas, de pleno acordo com as cláusulas e condições ora fixadas, firmam o
presente instrumento em 03 (três) as vias de igual teor, para um só efeito legar, perante 02 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, _____ de _______________2022.

________________________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA – CONTRATANTE
Secretário(a) Municipal de Saúde

_____________________________________________________
CONTRATADA
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ANEXO II

[TIMBRE DA ENTIDADE]

REQUERIMENTO

Ref.: Edital de Credenciamento N° 001-S/2022.
À COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
ITABUNA/BA
Itabuna/ BA, ...... de .............. de 2022.

ASSUNTO: CREDENCIAMENTO

A empresa (razão social), com sede à (avenida, rua, quadra etc.) da cidade (nome da cidade, UF,
CEP), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG e órgão
expedidor, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) que a este subscreve(m), vem solicitar
seu credenciamento para prestação de serviço complementar ao SUS, de (descrever os serviços conforme
especificação do objeto deste Credenciamento).
Concordamos em nos submeter a todas as disposições constantes no Edital nº 001-S//2022, às
normas constitucionais e legais que regem o Sistema Único de Saúde.

(nome e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto definir CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA COM
CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL,
CONFORME OS PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES CONSTANTES NA TABELA UNIFICADA DE
PROCEDIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE
ITABUNA/BA E MUNICÍPIOS PACTUADOS, para a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna e Municípios
Pactuados, conforme os procedimentos e especialidades constantes na Tabela Unificada do SUS e
condições aqui especificadas.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. O Sistema Único de Saúde (SUS) é a denominação do sistema público de saúde brasileiro, foi instituído
pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, como forma de efetivar o mandamento constitucional
do direito saúde como um “direito de todos” e “dever do Estado” e está regulado pela Lei nº 8.080/1990, a
qual operacionaliza o atendimento público da saúde.
2.2. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência
à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, seja por meio dos
serviços estatais prestados pelos três entes federativos, ou através dos serviços privados conveniados ou
credenciados com o poder público.
2.3. Com o advento do SUS, a saúde passou a ser um direito fundamental do ser humano, de forma que
toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e gratuita, com acesso igualitário,
observando a equidade.
2.4. dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito saúde, o seu tratamento
os meios necessários para tanto, conforme disciplinado pela Lei n°.8.080/1990, a saber:
Art.2º “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício”.
§ 1º “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação”.
2.5. As regulamentações do Sistema, em especial a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei
Orgânica da Saúde trouxeram avanços significativos à regulação da participação privada no SUS. Essa
participação deve ocorrer quando esgotada a capacidade da rede pública de saúde, e a Carta Magna
determinou ainda que a participação de instituições privadas no Sistema deve seguir diretrizes deste, a ser
mediada por contratos de direito público.
2.6. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 197, ressalta que as ações de saúde são de relevância
pública e, pela sua natureza, exigindo do administrador público soluções imediatas, no sentido de prevenir
agravos ao usuário do Sistema Único de Saúde.
2.7. Portanto, entende-se que os serviços públicos, sendo a forma pela qual o Estado desempenha funções
essenciais ou necessárias à coletividade, não podem deixar de ser prestados.
2.8. Sendo assim, o Poder Público poderá recorrer ao serviço privado de saúde mediante celebração de
contrato, convênio ou credenciamento, observadas as normas de Direito Público (art. 24 e § único da Lei
Orgânica da Saúde e § 1º do art. 199 da Constituição). É o que se denomina de participação complementar
do setor privado no sistema único de saúde.
2.9. Com efeito, a Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196),
competindo 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, por pessoa física ou jurídica de
direito privado. A imutabilidade dos direitos dos cidadãos, a respeito de situações pré-constituídas, está
albergada na Carta Magna no capítulo destinado aos “Direitos e Garantias Individuais”.
2.10. Nos dias atuais, ainda existe grande dificuldade para universalizar o acesso da população a serviços
médicos de média e alta complexidade, notadamente os serviços de urgência e emergência.
2.11. A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal Nº 8.080, de 19/09/1990), permitem
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que o poder público ofereça serviço de saúde a população, mediante a participação de terceiros (art. 199, §
1º, da CRFB/88 e art. 24 da Lei orgânica da Saúde). E não poderia ser de outro modo, pois a Rede Pública
não conta com estrutura suficiente para atendimento dos usuários dos serviços públicos, precisando
contratar serviços complementares do setor privado.
2.12. Considerando que a rede assistencial complementar que atende o município de Itabuna e municípios
pactuados está defasada, havendo a necessidade em credenciar novos prestadores de serviços,
observando as condições inerentes ao adequado atendimento da população assistida.
2.13. Considerando a deficiência dos serviços descritos na tabela anexa a este documento, que foi
constatada mediante avaliação da execução dos serviços complementares contratados a partir do último
processo de credenciamento.
2.14. Considerando que atualmente não existe a possibilidade em contratar novos prestadores de serviços
de saúde, em virtude do encerramento da validade dos editais de Chamamento Público n° 001-S/2014, nº
002-S/2017 e nº 001-S/2020.
2.15. Considerando que o prazo de vigência dos contratos para prestação de serviços de saúde contínuos é
estabelecido para determinado período, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o
limite de sessenta meses.
2.16. Considerando que os contratos de prestação de serviços de saúde complementares ao Sistema Único
de Saúde estão próximos do fim da vigência, após uma sequência de Termos Aditivos, estando em hipótese
de descredenciamento da maioria dos prestadores por estar completando o limite de sessenta meses
previstos para vigência de contratos.
2.17. Importante se faz ressaltar que tal contratação, que se dá em caráter complementar, ocorre em função
da relevância pública e de suas especificidades, visando a manutenção e eficiência dos serviços, além do
que a mesma encontra subsídio no Art. 199 da Constituição Federal, buscando, assim, em seu fim, ofertar
ao usuário do Sistema Único de Saúde uma assistência de forma integral e de qualidade.
2.18. Diante das considerações, o Município de Itabuna necessita credenciar pessoas jurídicas, com
capacidade técnica e operacional para prestação de serviço ambulatorial, de apoio diagnóstico e
terapêutico, que garantirá a assistência à saúde, favorecendo a população que possui dificuldade de acesso
aos serviços e ações de saúde.
2.19. A contratação possui natureza de serviço continuado.
3. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3.1. O objeto a ser credenciado enquadra-se na condição de inexigibilidade de licitação (art. 25, Lei
8.666/93), caracterizada pela impossibilidade de competição entre os concorrentes uma vez que os preços
e serviços a serem credenciados são os constantes na Tabela Unificada do SUS, havendo a necessidade
de contratação de prestadores de serviços que tenham condições de atender a demanda da Secretaria de
Saúde de Itabuna.
4. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CUSTO DA CONTRATAÇÃO (ANUAL)
4.1. Os Serviços serão prestados pela(s) Credenciada(s) aos munícipes de Itabuna e Municípios Pactuados,
em conformidade com as normas e rotinas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.2. Os procedimentos a serem contratados estão descritos na forma de subgrupo de procedimentos, nos
Anexo X - A; e Anexo X - B, deste Edital.
5. INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade: 1919 – Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2127 – MAC GESTÃO PLENA – Assistência Hospitalar Especializada
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Unidade: 1919 – Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2127 – MAC GESTÃO PLENA – Assistência Hospitalar Especializada
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 02 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS
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Unidade: 1919– Fundo Municipal de Saúde de Itabuna
Projeto/ Atividade: 2124 – FAEC: Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação
Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 14 –02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
SUS.
6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Condições Gerais de Fornecimento dos serviços:
6.1.1. Iniciar o fornecimento dos serviços no prazo imediato após a assinatura do Termo Contratual.
6.1.2. Designar por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviços, preposto(s) que tenha(m)
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato.
6.1.3. Prover de recursos humanos especializados em número suficiente para desenvolver todos os
procedimentos contratados, observando as normas vigentes de vigilância sanitária e de saúde do
trabalhador.
6.1.4. Não cobrar, em hipótese nenhuma, do usuário do SUS por quaisquer serviços ou materiais.
6.1.5. Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos de marcas e patentes, ficando
esclarecido que o credenciante não aceitará qualquer imputação nesse sentido.
6.1.6. Realizar os procedimentos mediante autorização de documentação específica devidamente
preenchida em todos os campos, carimbo e a assinatura do médico solicitante, como também do
responsável pela autorização do procedimento, e assinatura do paciente.
6.1.7. É proibido que o credenciado exija que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco, ou
mesmo, retê-la sem a realização do procedimento.
6.1.8. Apresentar declaração que se responsabiliza por toda e qualquer despesa que a credenciante venha
a sofrer em processo judicial ou administrativo, promovido por terceiros que reclamam contra os serviços
realizados pela credenciada, pelo que fica à ciência do processo.
6.1.9. Fornecer ao paciente ou ao seu responsável, quando solicitado, no ato da saída do estabelecimento,
documento de histórico do atendimento prestado.
6.1.10. Prestar esclarecimentos por escrito sempre que solicitados pela credenciante, quando da ocorrência
de reclamações para o que se obrigam a atender prontamente.
6.1.11. Comunicar imediatamente à credenciante qualquer alteração ocorrida no endereço, número de
telefone, conta bancária, e em quaisquer outros julgados necessários para o correto contato ou recebimento
de correspondências.
6.1.12. Dar imediata ciência à credenciante de qualquer necessidade de suspensão do serviço, com devida
justificativa, formalizando à Secretaria de Saúde e Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do
SUS.
6.1.13. Apresentar semanalmente ao Setor de Análise de Contas todas as requisições com devidas
autorizações de média e alta complexidade, realizados no período (semanal) para verificação e
comprovação do serviço realizado, observando o disposto no item 6.1.6 deste Termo de Referência. A
documentação deverá ser encaminhada juntamente com uma relação nominal dos pacientes atendidos e
respectivos procedimentos e valores, bem como valor total dos serviços encaminhados, o qual servirá como
protocolo de entrega.
6.1.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados
ao estabelecido no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual,
sempre precedido da indispensável justificativa técnica.
6.2. Condições Relativas aos Equipamentos e Materiais a serem Utilizados para a Execução dos
Serviços:
6.2.1. A Credenciada deverá se comprometer a fornecer todos os materiais e insumos em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas
e legislação, instalando-os e em quantidades compatíveis à boa execução dos serviços às suas expensas;
6.2.2. É responsabilidade da contratante manter, através da manutenção preventiva e corretiva, todos os
equipamentos, instrumentais, ferramentas, recipientes, utensílios e materiais médico-hospitalares
necessários à execução dos serviços;
6.2.3. Utilizar somente insumos e materiais que possuem registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, mantendo os registros das comprovações da regularidade dos produtos utilizados.
6.3. Condições Relativas à Mão-de-Obra Alocada para o Fornecimento dos Serviços:
6.3.1. Os serviços credenciados deverão ser prestados pelos profissionais pertencentes ao quadro de
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recursos humanos da credenciada, de sua inteira responsabilidade, ou seja, prestar os serviços diretamente
com seus profissionais, devidamente capacitados e habilitados, com inscrição no referido conselho de
classe, considerando-se profissionais da credenciada:
6.3.1.1. O membro de seu corpo técnico, clínico e de profissionais.
6.3.1.2. O profissional que com ela tenha vínculo de emprego.
6.3.1.3. O profissional autônomo que a ela presta serviço: a empresa, o grupo, a sociedade ou
conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área da saúde, todos devidamente registrados
nos órgãos de classe.
6.3.1.4. O profissional que, não estando incluído nas categorias mencionadas nos itens anteriores, é
admitido pela Credenciada nas suas instalações para prestar serviços.
6.3.2. Disponibilizar recursos humanos/pessoal em quantidade suficiente para o atendimento de maneira
ininterrupta durante toda a vigência do contrato, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais, e comerciais, resultantes de vínculos empregatícios, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidos para a credenciante.
6.3.3. Dar informações quanto ao Estado do Paciente quando solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde
de Itabuna/ Central Municipal de Regulação.
7. PRAZO DE DURAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A duração dos serviços dar-se-á, desde a assinatura do contrato até o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a interesse da Administração, até o
limite de 60 meses conforme prevê o artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. Salvo alterações ou sanções
motivadas por descumprimento do objeto.
8. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
8.1. Como forma de acompanhar o cumprimento do convênio estabelecido, assim como a sua designação
adequada, o Departamento de Controle, Avaliação e Regulação deverá:
a) Solicitar ao Depto de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) Identificar no presente contrato, se as especificações do mesmo estão em acordo com este termo;
c) Fiscalizar o cumprimento do serviço solicitado junto à Divisão de Controle e Avaliação.
d) Solicitar Auditoria quando julgar necessário.

Prefeitura Municipal
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ANEXO IV

[TIMBRE DA ENTIDADE]

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU ESTRUTURA

A empresa________________, CNPJ (MF) sob nº _____________, endereço ___________,
telefone___________, vem informar os equipamentos e/ou estrutura compatíveis com a proposta
apresentada para oferecer os procedimentos objetos do Edital de Credenciamento n° 001-S/2022:
 Setor / Equipamento
Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.
Data, carimbo e assinatura do representante legal da entidade com firma reconhecida.
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ANEXO V

[TIMBRE DA ENTIDADE]

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA
A empresa________________, CNPJ (MF) sob nº _____________, endereço ___________, telefone
___________, vem através da presente declaração, informar os nomes dos profissionais técnicos e
responsável técnico contratados e que atuam nos procedimentos objetos do Edital de Credenciamento
n° 001-S/2022:


Nome / Registro no Conselho de Classe / Função

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.
Data, carimbo e assinatura do representante legal da entidade com firma reconhecida.
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ANEXO VI

[TIMBRE DA ENTIDADE]

COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

A licitante signatária declara, que os recursos humanos (trabalhadores em saúde: médicos,
enfermeiros, bioquímicos, auxiliares de enfermagem etc.), bem como (materiais e equipamentos.)
necessários à prestação dos serviços deste Chamamento Público estarão à disposição no prazo máximo
de 10 (dez) dias a partir da assinatura do Contrato para início efetivo da prestação dos serviços.
Data, carimbo e assinatura do representante legal do proponente, com firma reconhecida.
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ANEXO VII

[TIMBRE DA ENTIDADE]

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declaramos, para os devidos fins previstos, que esta proponente não incorre em qualquer dos
impedimentos previstos neste item, ou seja:
 Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
 Não se encontra sob processo de falência ou concordata;
 Não está impedida de transacionar com a administração pública ou com qualquer das suas entidades
de administração indireta;
 Não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro
motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;
 Não possui débitos com os órgãos da administração direta ou indireta do Município;
Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.
Data, carimbo e assinatura do representante legal da entidade com firma reconhecida.
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ANEXO VIII
[TIMBRE DA ENTIDADE]
1. DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ (MF) Sob nº:
ENDEREÇO:
CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE:

CEP:

FAX:

E-MAIL:
PESSOA PARA CONTATO:
BANCO:
AGÊNCIA. N.º:

CONTA CORRENTE N.º:

2. POPOSTA/ SERVIÇOS A OFERTAR
CÓDIGO

PROCEDIMENTO

QUANTIDADE

O proponente acima qualificado requer, através do presente documento, o seu CREDENCIAMENTO
para a prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por esta Secretaria Municipal de
Saúde, declarando, sob as penas da lei, que:
a) as informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras;
b) qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado;
c) conhece os termos do Edital do Credenciamento n° 001-S/2022, bem assim das informações e
condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda;
d) está de acordo com as normas e tabela de valores definidos;
e) não se encontra suspenso, nem declarado inidôneo para participar de licitações ou contratar com
órgão ou entidades da Administração Pública;
f) não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento;
g) os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto social, com o registro
no Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infraestrutura
adequada à prestação dos serviços conforme exigido;
h) realizará todas as atividades a que se propõe.
Itabuna-BA, ___ de __________ de 2022.
Assinatura e nome legível do responsável legal da empresa.
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ANEXO IX
[TIMBRE DA ENTIDADE]

DELARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, INCISO
XXXIII, DA C.F.

(Nome da Entidade) ____________, CNPJ (MF) Sob nº_____________, estabelecido à
____________ (endereço completo), declara sob as penas da Lei que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.
Data, carimbo e assinatura do representante legal da entidade com firma reconhecida.
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ANEXO X - A

SUBGRUPOS
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / ANO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO POR SUBGRUPO DE PROCEDIMENTOS
0201 - COLETA DE MATERIAL
0202 - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO

R$ / ANO
43.370,29
1.872.288,33

0203 - DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA

160.969,26

0204 - DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA

226.422,57

0205 - DIAGNÓSTICO POR ULTRASONOGRAFIA

359.119,63

0206 - DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA

758.599,20

0207 - DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
0208 - DIAGNÓSTICO POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO
0209 - DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA
0211 - MÉTIDOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES
0301 - CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS
0302 - FISIOTERAPIA
0303 - TRATAMENTOS CLÍNICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)
0309 - TERAPIAS ESPECIALIZADAS
0404 - CIRURGIA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES, DA FACE, DA CABEÇA E DO PESCOÇO
0405 - CIRURGIA DO APARELHO DA VISÃO

321.962,50
1.005.188,07
197.021,69
2.644.834,50
645.285,66
636.667,67
2.381.341,92
467.077,60
7.365,27
1.760.232,52

0408 - CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR

58.632,96

0414 - BUCOMAXILOFACIAL

13.152,00

0505 - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS

4.140,00

0701 - OPME NÃO RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO

1.139.900,00

TOTAL GERAL

14.703.571,64
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ANEXO X - B

SUBGRUPOS
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE / ANO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO POR SUBGRUPO DE PROCEDIMENTOS
0405 - CIRURGIA DO APARELHO DA VISÃO

QUANTIDADE
552

R$
1.054.579,68

0405030134 VITRECTOMIA ANTERIOR

240

91.459,20

0405030142 VITRECTOMIA POSTERIOR

240

640.149,60

0405030169 VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO E ENDOLASER

30

125.493,60

0405030177 VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER

42

197.477,28

TOTAL / ANO

552

1.054.579,68
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AVISO CHAMADA PÚBLICA 002/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2022
O município de Itabuna comunica a abertura da CHAMADA PÚBLICA nº 002/2022 para o Credenciamento
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para Grupos Informais e Formais de
Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, interessados em fornecer
gêneros alimentícios para complemento da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados à
elaboração da alimentação escolar para os alunos das unidades escolares (Centros de Educação do Município
de Itabuna), com recursos do FNDE/PNAE, na forma, condições e cronograma estabelecidos no presente Edital
e seus Anexos. O credenciamento dos interessados será realizado no período de 15 e 16 de Setembro de 2022,
(dia 16/09, abertura em sessão pública às 10:00), no Setor de Licitação localizado na Avenida Aziz Maron, 1067
– 2º Andar, Jardim Vitoria, Itabuna - BA, 45605-412. Edital disponível no Portal http://www.itabuna.ba.gov.br.
Informações: e-mail itabunalicita@gmail.com. Comissão Permanente de Licitação. Itabuna - BA, 24 de Agosto de
2022.
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