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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021  

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na 
área de saúde para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís 
Eduardo Magalhães/BA, de acordo com as especificações constantes deste documento de 
acordo com as especificações constantes no ANEXO - I, deste edital.   
 
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PROPOSTAS E 

HABILITAÇÃO - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

TIPO: Menor preço/lance global por lote. 

DATA DA SESSÃO: 09 de abril de 2021.  

HORÁRIO: 09h00 (horário de Brasília).  

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, 

situada na Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
1.1. Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências; 
1.2. Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras Providências; 
1.3. Decreto Municipal nº. 1.600/2010. 
1.4. Lei complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e 
Empresa de Pequeno porte. 
 

1 - PREÂMBULO 
 
1.1 A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, através do seu Pregoeiro, 
torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão, regida pela Lei Federal 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, por este edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela 
Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, A ser realizada em sessão pública, conforme 
local, data e horário e locais supracitados.    
 
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização 
da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local 
e hora, conforme publicações a serem realizadas no Diário Oficial do Município.   
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2 - OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços técnicos na área de saúde para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães/BA, conforme quantitativos e 
especificações indicados no Anexo I deste edital. 

 

3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
3.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, 
após ter sido devidamente atestada a prestação dos serviços de acordo com as 
especificações ajustadas. 
 
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos 
órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao 
processo de pagamento. 
 
3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da programação financeira 
constada no ANEXO I - Termo de referência. 
 

4 – CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por 
um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta 
sessão pública. 
 
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e 
somente estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, 
respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado. 
 
4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do 
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la. 
 
4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com 
a cópia autenticada do Contrato Social ou equivalente da empresa. 
 
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente 
ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhada do documento original para 
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autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais 
empresas. 
 
4.5. O representante legal que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará 
impedido de apresentar lances, não poderá se manifestar durante a Sessão e ficará 
impossibilitado de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente 
será aproveitada a sua proposta escrita (exceto quando da ausência da declaração citada 
no item 4.7, deste Edital). 
 
4.6. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no 
Anexo II (Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua 
Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente. 
 
4.7. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO 
do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes do Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de Atendimento às 

Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, 
da Lei Federal nº 10.520/02. 

 
4.7.1 No caso da ausência da Declaração acima citada, a mesma poderá ser 
elaborada de próprio punho na sessão pública, pelo representante 
devidamente credenciado pela licitante. 

 
4.8. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte não constar, respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, juntamente com o 
credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto 
na Lei Complementar n.º 123/06 e alterações, a comprovação de tal enquadramento, 
mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) declaração emitida pelo Departamento da Receita Federal; 
b) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
4.9. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de 
retardatários, salvo na condição de ouvintes. 
 
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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5.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que tenham ramo de 
atividade compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital. 
 
5.2. Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas e 
empresa de pequeno porte, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações posteriores. 
 
5.3. Não poderão participar da presente licitação: 
 
5.3.1. Suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de contratar, 

quando a penalidade foi aplicada pela Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, 

com fundamento no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº  8.666/93;  

 

5.3.2. Impedidas de participar de licitações ou de contratar, quando a penalidade foi 

aplicada pela Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, com fundamento no art. 

7º, da Lei nº 10.520/02, ou atingidas por outra vedação legal que conste do Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União 

(CGU), do Portal da Transparência, do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato 

de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

e/ou da Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU);  

 

5.3.3. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, com 

fundamento no art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;  

 

5.3.4. que estejam reunidas em consórcio, de acordo com o art. 33 da Lei Federal nº 

8.666/93, uma vez que o objeto se reveste de simplicidade e não envolve questões de alta 

complexidade e relevante vulto, pois as empresas isoladamente têm condições de suprir 

os requisitos de habilitação e não há restrição à competitividade (Acórdãos TCU n. 

2.457/2017-Plenário e n. 11196/2011-2ª Câmara);  

 

5.3.5. Estrangeiras que não funcionem no País, de acordo com o art. 28, inciso V, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e o art. 1.134 do Código Civil;   

5.3.6. Constituídas com o mesmo objeto e da qual participem sócios e/ou administradores 

de empresas anteriormente declaradas inidôneas, nos termos do art. 46, da Lei nº 

8.443/92, desde que a constituição da sociedade tenha ocorrido após a aplicação da 

referida sanção e no prazo de sua vigência;  
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5.3.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

5.3.8. Sociedades cooperativas, por demandar relação de subordinação entre o 

empregado e a Contratada, na forma do Termo de Conciliação Judicial firmado entre a 

AGU e o MPT nos autos do processo 01082-2002-020-10-00-0, da Vigésima Vara do 

Trabalho de Brasília; 

 

5.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; (Acórdão TCU nº 746/2014-Plenário - SIASG - COMUNICA - DATA: 

26/05/2014 - MENSAGEM: 080852);  

 

5.3.10. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 05/2017). 

 
6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO 
devidamente ordenada e numerada serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos 
e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
 
 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães  
Pregão Presencial: 022/2021 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços técnicos na área de saúde para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís 
Eduardo Magalhães/BA.  
Endereço do licitante: 
Identificação dos Envelopes: 
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
- ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

 
6.2. A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da 
Documentação acarretará a inabilitação do licitante. 
 
6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, postal ou 
similar. 
 

mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br
mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

7 
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

7 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste 
Edital, e os documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo 
aos seguintes requisitos: 
 
7.1.1. Em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante 
(exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexadas, quando couber), 
rubricadas em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo 
representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida 
em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua. 
 
7.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal; 
 
7.1.3. Preço unitário e total de todos os itens, e valor total do lote cotado em algarismo e 
por extenso, sendo que caso haja divergência entre o valor unitário e o total será 
considerado o valor unitário, e entre os expressos em algarismos e por extenso, será 
considerado o valor por extenso; 
 
7.1.4. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas 
relativas aos custos de prestação dos serviços, taxas, impostos e demais encargos 
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para 
execução completa do contrato; 
 
7.1.5. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
7.1.6. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 
 
7.1.7 A Proposta de Preços deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o 
endereço completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se 
houver, para contato. 
 
7.1.8. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados 
ou omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 
materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães/BA sem quaisquer ônus adicionais. 
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7.1.9 Apresentar anexo a proposta comercial, Planilha de composição de custos com 
Formação de Preços, a ser elaborada pelo licitante em relação à sua proposta de preços 
apresentada, conforme dispositivos abaixo:  
 
7.1.9.1. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 
 
a) Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções 
ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, 
ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices 
obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 
relacionados ao exercício da atividade; 
 
b) Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções 
ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se 
aplicam aos contratos com a Administração Pública; 
 
c) Rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e 
capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas 
administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário); 
 
d) Rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que 
indique, claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de 
modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por 
outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário nº 64/2010 - 2ª Câmara 
e nº 953/2016 - Plenário); 
 
e) Rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010); 
 
f) Rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a 
qualquer contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 
6.439/2011 – 1ª Câmara). 
 
7.1.9.2. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação 
do licitante, devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos 
da Planilha, adotando, se for o caso, as providências do art. 47, caput, do Decreto n.º 
10.024, de 2019. 
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7.1.9.3. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores 
serão glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e 
contraditório. 
 
7.1.9.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e 
Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, 
desde que não contrariem exigências legais. 
 
7.1.9.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuados diligências, na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
 
7.1.9.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 
dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for 
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata 
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 
exequibilidade da proposta. 
 
7.1.10. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das 
condições deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
7.1.11. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, 
horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 
 
7.1.12 Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais 
apresentadas pelos licitantes. 
 
7.1.13. A aceitação da proposta será feita por lote. 
 
7.8. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE: 
 
7.8.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos; 
 
7.8.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras; 
 
7.8.3. Apresentem cotação de opção de produto/serviço (proposta alternativa). 
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7.8.4. Apresentar valores unitários e totais maiores do que os fixados no Termo de 
Referência ANEXO-I.  
 
8 - JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
 
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço por lote.  
 
8.2. Serão classificados para lance pelo Pregoeiro os licitantes que apresentarem proposta 
com menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% 
(dez por cento) superior àquela de menor preço. 
 
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do 
item 8.2, serão classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três). 
 
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
 
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior 
preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. 
 
8.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em 
conta o critério de menor preço por global, assim entendido o menor valor oferecido 
apresentado pelas licitantes presentes.  
 
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e 
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta válida. 
 
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
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julgamento ou ainda preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de 
mercado. 
 
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro 
convocará todos os licitantes para, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, apresentarem novas 
propostas escoimadas das causas de sua desclassificação. 
 
8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios 
definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos. 
 
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.16. Finalizada a fase de lances, para fins de verificar a exequibilidade dos preços, o 

senhor Pregoeiro solicitará da licitante vencedora Planilha de Composição de Preços 

Unitários, que deverá ser composta pelos encargos, taxas, fretes e demais emolumentos 

que incidirão na formulação dos preços finais ofertados para execução do objeto. 

 

8.17. Quando comprovada a existência de inexequibilidade de preços, o Pregoeiro 
desclassificará a menor proposta e as propostas subsequentes que se enquadrarem na 
mesmo situação da primeira, selecionando como vencedora a proposta que, avaliada a 
sua exequibilidade, for aceitável para plena e satisfatória execução contratual. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições de habilitação. 
 
9.2. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para 
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, em papel tamanho A.4, com todas as páginas 
rubricadas pelo representante legal e encabeçadas por índice, no qual constem as 
respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
9.2.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
9.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

9.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.2.1.5. Cópia autenticada dos documentos pessoais (identidade e CPF) dos sócios ou 

proprietário. 

 
9.2.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
9.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
9.2.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional; 
 
9.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo as duas 
últimas do domicílio ou sede do licitante; 
 
9.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS; 
 
9.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. 
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9.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
9.2.3.1. Certificado de Registro da empresa licitante e do seu responsável técnico no 
Conselho Regional de Administração – CRA, em plena validade. 
 
9.2.3.2. Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na condição de sócio, 
empregado ou contratado, profissional de nível superior (Administrador) na função de 
Responsável Técnico, que comprove estar exercendo o seu ofício na licitante, e que seja 
portador do competente registro no Órgão de Classe da categoria, o CRA - Conselho 
Regional de Administração; 
 
9.2.3.2.1. A comprovação do vínculo do Profissional Responsável Técnico deverá ser feita 
através da apresentação da Ficha de Registro de Empregados autenticada junto à D.R.T. 
(Delegacia Regional do Trabalho) ou de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), ou contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida das 
assinaturas e registrado no CRA, e no caso de sócio mediante apresentação do contrato 
social da empresa, no qual esteja comprovada tal condição. 
 
9.2.3.3. Certificado de Registro ou inscrição da empresa licitante e do seu responsável 
técnico no Conselho Regional de Enfermagem – COREN, em plena validade. 
 
9.2.3.4. Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na condição de sócio, 
empregado ou contratado, profissional de nível superior (Enfermeiro) na função de 
Responsável Técnico, que comprove estar exercendo o seu ofício na licitante, e que seja 
portador do competente registro no Órgão de Classe da categoria, o COREN - Conselho 
Regional de Enfermagem; 
 
9.2.3.4.1. A comprovação do vínculo do Profissional Responsável Técnico deverá ser feita 
através da apresentação da Ficha de Registro de Empregados autenticada junto à D.R.T. 
(Delegacia Regional do Trabalho) ou de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), ou contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida das 
assinaturas e registrado no COREN, e no caso de sócio mediante apresentação do contrato 
social da empresa, no qual esteja comprovada tal condição. 
 
9.2.3.5. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços desempenhados por 
profissionais de Saúde, com formação específica: deverá o licitante comprovar aptidão 
em atividades específicas de serviços de saúde, em características compatíveis com o ora 
licitado, sendo a comprovação mediante a apresentação de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
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9.2.3.5.1. O(s) Atestado(s) apresentado(s) poderá (ão) ser diligenciado(s) de acordo com o 
parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
 
9.2.3.6. Declaração de que instalará escritório na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, 
ou em um raio máximo de até 100 km desta cidade, adequada ao item para o qual 
apresentar proposta, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a 
partir da data do início da vigência do contrato. 
 
9.2.3.6.1. Caso o licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido deverá 
declarar a instalação/manutenção do escritório.  
 
9.2.3.7. Declaração do licitante, informando que dispõem de máquinas, equipamentos e 
equipe técnica especializada, para a execução do objeto do presente edital, conforme 
estabelece o § 6º do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme modelo 
no (ANEXO-VIII).  
 
9.2.3.8. Declaração do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições do local de execução do objeto, para o fiel cumprimento das 
obrigações objeto da licitação. (ANEXO-IX). 
 
9.2.4 quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
9.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigível devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios e apresentados na forma da Lei e que comprovem a 
boa situação da empresa, conforme o prescrito no artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 
Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD  
(Escrituração Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal nº 
787/2007, as empresas enquadradas no regime de “Lucro Real“, não mais registram o 
Livro Diário na Junta Comercial, como faziam anteriormente. Atualmente, as empresas 
enviam eletronicamente sua escrituração contábil à Receita Federal (por meio do SPED e 
ECD) e esta (Receita Federal) fica responsável pelo envio à Junta Comercial. 
 
9.2.4.1.1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
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9.2.4.1.2 Todas as empresas que se enquadrarem nas Instruções Normativas RFB nº 787 e 
DNRC nº 107 não poderão apresentar o balanço patrimonial registrado na Junta 
Comercial e devidamente assinado pelo administrador da empresa e profissional 
habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC; a obrigação é a 
escrituração digital. O balanço patrimonial, Escrituração Contábil Digital (ECD), através 
do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital possui todas as informações previstas 
nas Instruções Normativas, como dados do Administrador da empresa e Contabilista, 
termos de abertura e de encerramento; todas estas informações de forma eletrônica. 
 
9.2.4.1.3. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do 
SIMPLES, caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira conforme Resolução 
CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 26. A entidade deve elaborar o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao final de 
cada exercício social. Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em 
períodos intermediários. (Grifei e negritei). 
 
9.2.4.2. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no 
balanço patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez 
Geral, Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes 
fórmulas: 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 
ILG = Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo Passivo Circulante + 
Exigível em Longo Prazo 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 
ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 
GEG = Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo. 
Ativo Total 
 

OBS. 1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

• Compras e Serviços:  

• ILG maior ou igual a 1,0; 

• ILC maior ou igual a 1,0; 

• GEG menor ou igual a 1,0. 
 

OBS. 2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço 
Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três 
indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos. 
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9.2.4.3. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede 
da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão 
da abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação. 
 
9.2.4.4. Comprovação de patrimônio líquido de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor 

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei. 

 
9.2.5 OUTROS DOCUMENTOS: 

 
9.2.5.1. Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também não admite qualquer trabalho à 
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 
(com redação dada pela Lei nº 9.854/99), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, visando cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  

 
9.3. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123/06 E ALTERAÇÕES) 
 
9.3.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
9.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
 
9.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.3.2, implicará 
na inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93. 
 

9.3.3.1. Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à 
Comissão de Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente 
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habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta, ou opinar pela revogação da 
licitação.  

 
9.3.4. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério 
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
 

9.3.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

9.3.5. Para efeito do disposto no item 9.3.4, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma da alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de 
pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 
16.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 
16.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 

 
9.3.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.3.7. O disposto nos itens 9.3.4 e 9.3.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.4. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em 
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães. No caso de apresentação de documentos em cópias não 
autenticadas, o Pregoeiro poderá solicitar da licitante a apresentação dos originais de 
posse do representante na sessão para conferência de veracidade dos documentos. 
 
9.4.1. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, 
NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua 
validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes 
advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração 
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levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a 
responsabilidade do fato. 
 
9.5. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto do certame. 
 
9.6. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de 
habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer 
documentos implicará na inabilitação do licitante. 
 
9.7. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro 
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
 
10 - ADJUDICAÇÃO 
 
10.1. Caso não haja manifestação de recurso, o objeto da presente licitação será adjudicado 
ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste Edital de Pregão 
Presencial e seus Anexos forem declarados vencedor. 
 
11 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
11.1. A empresa vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços em até 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de emissão da ordem de serviço/empenho.  
  
11.2. A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços na sua totalidade, devendo ser 
executados de acordo com os quantitativos solicitados, nas condições estabelecidas na 
proposta vencedora. 
 
11.3. Os serviços de que se trata o presente Edital deverão ser executados: 
 
11.3.1. Provisoriamente, pelo responsável pela Secretaria Municipal Solicitante, sendo 
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do 
disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
11.3.2. Definitivamente, dentro do período de 20 (vinte) dias, contados a partir do 
recebimento provisório, após a recepção técnica efetuada por técnicos da Prefeitura, após 
certificado de que os bens foram entregues de acordo com o solicitado, em perfeitas 
condições, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 
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(duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
11.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a execução dos serviços 
objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os serviços ofertados e os 
entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.5. Ocorrendo rejeição dos serviços, a contratada deverá substituí-los no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, 
sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas 
em Lei. 
 
11.6. Ainda que os serviços sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da 
Lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade e segurança dos 
mesmos. 
 
12- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
12.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a 
proposta apresentada, ficando o seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da 
execução e, especialmente: 
 
12.1.1. Executar os serviços conforme proposta comercial apresentada, sendo de sua 
responsabilidade todos os mecanismos adotados para plena execução.   
 
12.1.2. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o 
adimplemento das obrigações decorrentes desta licitação; 
 
12.1.3. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 
 
12.1.4. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães os eventuais casos 
fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato 
e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias 
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.  
 
13– CONTRATO, PRORROGAÇÃO E REVISÃO DE PREÇOS. 
 
13.1. A prestação de serviços objeto da presente licitação se dará mediante  formalização 
de contrato administrativo, a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo 
V, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 
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13.2. O contrato administrativo decorrente da presente licitação a ser assinado com o 
licitante vencedor terá o seu prazo de vigência por 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura, e poderá ser prorrogado, conforme conveniência das partes, observando-se o 
disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.3. Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, 
quando do aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o equilíbrio 
físico-financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde se 
discriminem os novos preços em vigor. 
 
13.4. A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA providenciará por sua 
conta, a publicação do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da 
data de sua assinatura. 
 
13.5. O licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA,  para assinatura 
do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o 
licitante que: 
 
14.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame,  
 
14.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,  
 
14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,  
 
14.1.4. Fizer declaração falsa; ou.  
 
14.1.5. Cometer fraude fiscal. 
 
14.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante 
adjudicatário ficará sujeito às penalidades previstas no item 13 do Termo de Referência. 
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14.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço 
advier de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
14.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante 
o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
14.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da 
Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
15 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
instrumento convocatório. 
 
15.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital deverão ser protocolados 
junto ao Pregoeiro no horário de funcionamento normal da repartição das 08h00 às 12h00 
das 14h00 ás 17h00, ou encaminhados no e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br.  
 

15.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 
úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos 
autos. 
 
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso, o que levará a possível adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao licitante vencedor. 
 
15.5. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por 
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
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16.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães - BA providenciará a publicação no seu quadro de avisos, contando-
se a partir do primeiro dia útil subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração. 
 
16.3. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja 
comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser 
firmado. 
 
16.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 
16.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos 
envelopes, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes 
credenciados presentes. 
 
16.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no 
§ 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, 
para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para 
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal. 
 
16.8. O Pregoeiro e/ou o Prefeito Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da 
Lei Federal nº 8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 
 

16.8.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
16.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães - BA.   
 
16.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem 
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a 
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, tiver conhecimento de qualquer 
fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, 
que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
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16.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
 
16.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe 
de Apoio. 
 
16.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos 
poderão ser dirimidos pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme 
prazo estabelecido no subitem 5.4 deste Edital, e encaminhadas ao Pregoeiro, cujo 
telefone para contato é o de nº (77) 3628-9000. 
 
16.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada 
a todos os interessados.  
 
16.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá 
a mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado. 
 
16.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

16.16.1. Anexo I - Termo de Referência; 
16.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial; 
16.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação. 
16.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta Comercial  
16.16.5. Anexo V- Modelo de Planilha de Preços 
16.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de ME/EPP 
16.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração que não emprega menor  
16.16.8. Anexo VIII - Modelo de Declaração de disponibilidade de equipamentos  
16.16.9. Anexo IX - Modelo de Declaração de conhecimento técnico-operacional  
16.16.10. Anexo X - Minuta do contrato de Prestação de Serviços 
 
16.17. O Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhães - BA será o único competente para 
dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 
Luís Eduardo Magalhães/BA, 18 de março de 2021. 

 

WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial - Decreto nº 027/2021 
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ANEXO - I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços técnicos na área de saúde para atender às necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães/BA, de acordo com as especificações 

constantes deste documento. 

 

1.2. O regime de execução dos serviços é: empreitada por preço unitário. 

 

1.3. Visando o regular e satisfatório atendimento do objeto, não poderão participar da licitação 

as empresas: 

a) Suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de contratar, quando a 

penalidade foi aplicada pela Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, com fundamento 

no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93;  

b) Impedidas de participar de licitações ou de contratar, quando a penalidade foi aplicada pela 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/02, 

ou atingidas por outra vedação legal que conste do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União (CGU), do Portal da Transparência, do 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e/ou da Lista de Inidôneos do Tribunal de 

Contas da União (TCU);  

c) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, com 

fundamento no art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;  

d) que estejam reunidas em consórcio, de acordo com o art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93, 

uma vez que o objeto se reveste de simplicidade e não envolve questões de alta complexidade e 

relevante vulto, pois as empresas isoladamente têm condições de suprir os requisitos de habilitação 

e não há restrição à competitividade (Acórdãos TCU n. 2.457/2017-Plenário e n. 11196/2011-2ª 

Câmara);  

e) Estrangeiras que não funcionem no País, de acordo com o art. 28, inciso V, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e o art. 1.134 do Código Civil;   

f) Constituídas com o mesmo objeto e da qual participem sócios e/ou administradores de 

empresas anteriormente declaradas inidôneas, nos termos do art. 46, da Lei nº 8.443/92, desde que 
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a constituição da sociedade tenha ocorrido após a aplicação da referida sanção e no prazo de sua 

vigência;  

g) Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

h) Sociedades cooperativas, por demandar relação de subordinação entre o empregado e a 

Contratada, na forma do Termo de Conciliação Judicial firmado entre a AGU e o MPT nos autos 

do processo 01082-2002-020-10-00-0, da Vigésima Vara do Trabalho de Brasília; 

i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

(Acórdão TCU nº 746/2014-Plenário - SIASG - COMUNICA - DATA: 26/05/2014 - 

MENSAGEM: 080852);  

j) Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 05/2017). 

 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. O Município de Luís Eduardo Magalhães tornou-se um dos principais centros urbano, 

político, educacional, tecnológico e econômico da região oeste do Estado da Bahia. A gestão do 

sistema municipal de saúde de uma cidade do porte de Luís Eduardo Magalhães é complexa e de 

grande responsabilidade. 

 

2.2. Os problemas de saúde do Município, vários oriundos das condições socioeconômicas da 

população, exigem a execução de uma série de ações em saúde, de grande complexidade e 

magnitude, como a promoção, prevenção recuperação e reabilitação, dirigidas ao indivíduo, a 

família e ao meio. 

 

2.3. O processo de descentralização da Gestão do Sistema de Saúde no Estado da Bahia efetivou 

as ações do SUS e fortaleceu a gestão municipal através da Gestão Plena do Sistema Municipal de 

Saúde, no qual Luís Eduardo Magalhães se encontra inserido. Com isso, o Município aumentou a 

sua capacidade de intercessão sobre os problemas de saúde da população da macrorregião oeste da 

Bahia. 

 

2.4. A região de Luís Eduardo Magalhães possui uma variação climática dinâmica de úmido a 

sub-úmido. Possui como característica social um grande êxodo populacional oriundo do centro-

norte do Estado da Bahia, mais precisamente, da região de Irecê. Como característica econômica, 

se destaca nacionalmente como um grande polo produtivo agroindustrial de soja, algodão e milho. 

O Município, nos últimos anos, foi o que alcançou uma das maiores taxas de crescimento no Estado 

da Bahia e possui um enorme potencial para continuar crescendo, o que possibilita a chegada de 

novos empreendedores e de mais investimentos. 
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2.5. A presente contratação visa ampliar a rede interna de atendimento através da oferta de mais 

procedimentos com a inserção de corpo técnico complementar e reestruturação da rede de 

atendimento básico é uma demanda necessária que visa reduzir a entrada de pacientes na rede de 

média a alta complexidade por meio do diagnóstico preventivo, reduzindo custos com a utilização 

da rede credenciada privada e procedimentos avulsos, proporcionando o crescimento da rede 

própria. 

 

2.6. Tal melhoria do número de atendimentos na rede própria, se dará através da contratação de 

empresa especializada na oferta de serviços de saúde, assistência técnica e corpo técnico 

complementar de apoio, a serem introduzidos na rede interna de saúde do Município de Luís 

Eduardo Magalhães como componente de sufrágio complementar, sob gerência, coordenação e 

fiscalização da Secretaria de Saúde de Luís Eduardo Magalhães. Com o objetivo de alcançar uma 

gestão de qualidade e a modernização da gestão pública com a implantação de programas de 

qualidade e participação. 

 

2.7. Este modelo de contratação indireta se faz indispensável frente a outros moldes de 

incorporação funcional no âmbito público, uma vez que a característica de atendimento é 

macrorregional, que segundo estudos realizados no Plano Municipal de Saúde estima-se que o 

Município de Luís Eduardo Magalhães, na área de saúde, é referência para macrorregião, com uma 

população aproximada de 900.000 habitantes nos 37 Municípios que compõem a macro. 

 

2.8. Isto posto, é constatado que o Município atende por meio de pactuação uma demanda muito 

maior que a sua densidade populacional, vez que tal pacto não caracteriza uma vinculação 

indeterminada, sendo que os vários Municípios podem, por iniciativa deliberada, optar pela saída 

e desvinculação ao modelo de Programação Pactuada e Integrada — PPI de Luís Eduardo 

Magalhães, inclusive de forma coletiva a exemplo de consórcios regionais de saúde que se 

desenham no cenário contemporâneo, podendo, nesta situação, em casos de uma escolha de 

contratação equivocada onerar o Fundo de Saúde de Luís Eduardo Magalhães com passivos 

trabalhistas irrevogáveis extremamente superiores a capacidade financeira do mesmo, bem como 

a ociosidade destes profissionais, consequentemente vindo a descumprir as determinações da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, e aos princípios da Eficiência, Eficácia e Efetividade do Serviço 

Público. 

 

2.9. Entende-se, assim, por justificada a licitação para contratação de pessoa Jurídica para 

complementação, organização, supervisão das equipes profissionais e serviços diversos de saúde 

com vista a obtenção de melhor preço pois a efetivação de profissionais sem a garantia da 

manutenção financeira da Programação Pactuada e Integrada — PPI, pode ocasionar prejuízos 

futuros a administração e aos usuários do Sistema Único do Município. 
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2.10. A contratação de empresa especializada permitirá suprir a lacuna de prestadores de serviços, 

sendo adotado o modelo de contratação do Governo Federal, por se mostrar mais adequado e 

economicamente mais viável do que a contratação de pessoal para tal finalidade, uma vez que a 

existência de cargos desta natureza na estrutura do Município se torna mais custosa e ineficiente. 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1. As despesas para custear o objeto deste Termo correrão por conta da seguinte programação: 

 

02.09.100 - Fundo Municipal de Saúde – FMS 

10.302.051.2046 – Gestão das Ações: Média e Alta Comp. Amb. E Hospitalar 

10.301.051.2047 – Gestão das Ações da Atenção Básica de Saúde  

10.304.051.2049 – Gestão das Ações Vigilância em Saúde 

10.302.051.2051 – Gestão das Ações do Hosp. E Maternidade Gileno de Sá 

10.302.051.2051 – Gestão das Ações do Serv. De Atendimento em Urgência - SAMU  

10.301.051.2054 - Gestão Das Ações Dos Serviços De Saúde 

10.302.051.2055 – Gestão das Ações do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS 

10.302.051.2072 – Gestão das Ações da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

10.301.051.2093 – Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal  

10.303.051.2126 – Gestão das Ações de Manutenção do LACEN 

10.304.051.2130 – Gestão das Ações da COVID-19 - FMS 

 

3.3.9.0.39.00. Outros Serviços De Terceiros – PJ 

Fonte de Recursos: 02 - Saúdes 15%  

Valor estimado:  R$ 26.153.873,92 (vinte e seis milhões cento e cinquenta e três mil oitocentos 

e setenta e três reais e noventa e dois centavos).  

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. 
HORAS 

VL. 

UNIT 

VL TOTAL R$ 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL R$ 

ANUAL 

01 SERVIÇO DE ENFERMAGEM 7920 
R$ 

48,95 

R$       

387.684,00 

R$     

4.652.208,00 

02 
SERVIÇO DE ENFERMAGEM - POSTO 

NOTURNO 
5280 

R$ 

57,94 

R$       

305.905,60 

R$     

3.670.867,20 

03 SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 14080 
R$ 

19,90 

R$       

280.145,07 

R$     

3.361.740,80 
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04 
SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 

POSTO NOTURNO 
10384 

R$ 

23,43 

R$       

243.331,73 

R$     

2.919.980,80 

05 
SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 

INST. CIRÚRGICA. 
528 

R$ 

29,79 

R$         

15.729,12 

R$         

188.749,44 

06 
SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 

INST. CIRÚRGICA - POSTO NOTURNO 
352 

R$ 

35,19 

R$         

12.388,05 

R$         

148.656,64 

07 
SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 

IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 
468 

R$ 

30,99 

R$         

14.503,32 

R$         

174.039,84 

08 

SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 

IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA - POSTO 

NOTURNO 

312 
R$ 

36,58 

R$         

11.412,96 

R$         

136.955,52 

09 SERVIÇO TÉCNICO DE RADIOLOGIA 624 
R$ 

58,78 

R$         

36.680,80 

R$         

440.169,60 

10 
SERVIÇO TÉCNICO DE RADIOLOGIA - 

POSTO NOTURNO 
312 

R$ 

69,50 

R$         

21.682,96 

R$         

260.195,52 

11 SERVIÇO DE ODONTOLOGIA 2816 
R$ 

59,32 

R$       

167.054,51 

R$     

2.004.654,08 

12 
SERVIÇO DE ODONTOLOGIA 

ESPECIALIZADO 
880 

R$ 

74,48 

R$         

65.539,47 

R$         

786.473,60 

13 SERVIÇO DE BUCOMAXILO 176 
R$ 

94,17 

R$         

16.573,33 

R$         

198.880,00 

14 SERVIÇO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 3872 
R$ 

18,61 

R$         

72.057,92 

R$         

864.695,04 

15 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 2772 
R$ 

64,82 

R$       

179.690,28 

R$     

2.156.283,36 

16 SERVIÇO DE FONOAUDIÓLOGO 176 
R$ 

45,65 

R$           

8.033,81 

R$           

96.405,76 

17 SERVIÇO SOCIAL 660 
R$ 

60,86 

R$         

40.167,60 

R$         

482.011,20 

18 SERVIÇO DE PSICOLOGIA 1760 
R$ 

45,65 

R$         

80.338,13 

R$         

964.057,60 

19 SERVIÇO FARMACÊUTICO 704 
R$ 

45,65 

R$         

32.135,25 

R$         

385.623,04 

20 SERVIÇO BIOMEDICINA 1232 
R$ 

54,56 

R$         

67.217,92 

R$         

806.615,04 

21 SERVIÇO DE MEDICINA VETERINÁRIA 176 
R$ 

45,65 

R$           

8.033,81 

R$           

96.405,76 

22 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 880 
R$ 

54,56 

R$         

48.012,80 

R$         

576.153,60 

23 SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO 1584 
R$ 

26,14 

R$         

41.400,48 

R$         

496.805,76 

24 SERVIÇO TERAPÊUTICO OCUPACIONAL 176 
R$ 

45,65 

R$           

8.033,81 

R$           

96.405,76 

25 
SERVIÇO AUXILIAR DE MEDICINA 

VETERINÁRIA 
704 

R$ 

16,10 

R$         

11.336,75 

R$         

136.040,96 

26 SERVIÇO DE DOULA 176 
R$ 

25,00 

R$           

4.400,00 

R$           

52.800,00 

 R$ 2.179.489,49 R$ 26.153.873,92 
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4.1. Os serviços são constituídos pelas atividades desenvolvidas com a finalidade de proceder a 

auxílio às atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães, a serem 

executadas por profissionais com qualificação compatível com o serviço. 

 

4.2. A unidade de medida utilizada para os serviços é a de hora de trabalho com escalas de 

trabalho a serem definidas pelo Contratante. 

 

4.3. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 

Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Termo de Referência. 

 

4.4. A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do §1° do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

4.5. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades do Contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente 

as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente 

com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 

base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

4.6. A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive 

aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores. 

 

4.7. Na presente licitação, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte não poderão se 

beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados 

com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva, o que poderá configurar os efeitos 

tributários do art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

5. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo de Referência, 

ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz  da  necessidade  identificada  e suas 
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utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Serviços, ou documento similar, a serem expedidas pelo 

Contratante. 

 

5.2. Descrição geral dos serviços: 

 

5.2.1. A contratação tem como objeto a Prestação de Serviços de Apoio na área da saúde, em 

regime de empreitada por preço unitário, a serem executados nas dependências da Secretaria 

Municipal de Saúde e demais unidades sob sua abrangência. 

 

5.2.2. Os serviços a serem contratados possuem natureza continuada, cuja interrupção pode comprometer 

as atividades da Secretaria Municipal de Saúde e cuja necessidade de contratação deve estender-se por 

mais de um exercício financeiro e continuamente. 

 

5.2.3. O treinamento e administração dos profissionais não implicarão em custos com a 

contratação. 

 

5.3. Descrição detalhada dos serviços 

 

5.3.1 A execução dos serviços será iniciada no prazo de 10 (dez) dias após convocação para início dos 

serviços, ou em data ser determinada pelo Contratante não inferior a 10 (dez) dias de antecedência. 

 

5.3.1.1. A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços objeto deste Termo, apresentando os 

colaboradores nos locais indicados para a execução do serviço. 

 

5.3.2 Os serviços serão executados diariamente, de segunda a sexta, e sempre que necessário, 

excepcionalmente aos sábados, domingos e feriados. 

 

5.3.3. As especificações gerais de cada serviço encontram-se abaixo detalhadas: 

 

5.3.3.1. SERVIÇO DE ENFERMAGEM: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em enfermagem; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do COFEN. 

c) Regime de Trabalho de 30 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação, ou em regime de plantão de 12x36 ou 24x72. 

 

5.3.3.2. SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com formação em nível técnico em enfermagem; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do COFEN; 

c) Regime de Trabalho de 30 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação, ou em regime de plantão de 12x36 ou 24x72. 

mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br
mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

31 
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

 

5.3.3.3. SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM ESPECIALIZAÇÃO EM 

INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com formação em nível técnico em enfermagem; 

b) O profissional deverá possuir curso em instrumentação cirúrgica; 

c) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do COFEN; 

d) Regime de Trabalho de 30 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação, ou em regime de plantão de 12x36 ou 24x72. 

 

5.3.3.4. SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM ESPECIALIZAÇÃO EM 

IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com formação em nível técnico em enfermagem; 

b) O profissional deverá possuir curso em imobilização ortopédica; 

c) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do COFEN; 

d) Regime de Trabalho de 30 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação, ou em regime de plantão de 12x36 ou 24x72. 

5.3.3.5 TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com formação em nível técnico em Radiologia; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CONTER; 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação, ou em regime de plantão de 12x36 ou 24x72. 

 

5.3.3.6. SERVIÇO DE ODONTOLOGIA: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Odontologia; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFO. 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação 

 

5.3.3.6. SERVIÇO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Odontologia; 

b) O profissional deverá possuir especialização na área a ser contratada (odontopediatria, endodotista, 

cirurgião etc.) 

c) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFO. 

d) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

 

5.3.3.7. SERVIÇO DE BUCOMAXILO: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Odontologia; 

b) O profissional deverá possuir especialização em Bucomaxilo; 

c) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFO. 

mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br
mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

32 
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

d) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

 

5.3.3.8. SERVIÇO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível médio, possuidor de formação técnica em 

saúde bucal; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFO. 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

5.3.3.9. SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em 

Fonoaudiologia; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFFa; 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

 

5.3.3.10. SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Fisioterapia; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do COFFITO. 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

 

5.3.3.11 SERVIÇO SOCIAL 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Serviço Social; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFESS e da Lei nº 8.662, de 7 de junho de 

1993; 

c) Regime de Trabalho de 30 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

5.3.3.12 SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Psicologia; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFP; 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação 

 

5.3.3.13. SERVIÇO FARMACÊUTICO: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Farmácia ou 

Bioquímica; 
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b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFF, sobretudo a Resolução CFF nº 

577/2013. 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

 

5.3.3.14. SERVIÇO BIOMÉDICO: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Farmácia ou 

Bioquímica; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFBM; 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

5.3.3.15. SERVIÇO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Medicina 

Veterinária; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFMV; 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

 

5.3.3.16. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO: 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Nutrição; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do CFN, sobretudo a Resolução CFN nº 

600/2018. 

c) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

5.3.3.17 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível superior em bacharelado em Fisioterapia; 

b) As atribuições são aquelas previstas nas Resoluções do COFFITO; 

c)  Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo 

ou na legislação, podendo atuar em: 

d) Hospitais Gerais 

e) Ambulatórios 

f) Consultórios 
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g) Centros de recuperação biopsicossocial 

h) Projetos Sociais Oficiais 

5.3.3.18. SERVIÇO DE AUXILIAR DE MEDICINA VETERINÁRIA 

a) O serviço deverá ser prestado por profissional com nível médio com curso técnico em Veterinária; 

b) Aplicação de medicamentos como, vacinas na dosagem recomendada nas mais diversas vias de 

aplicação; 

c) Cuidar da instrumentação cirúrgica;  

d) Auxiliar nas cirurgias quando requisitado e acalmar os cães ou gatos; 

e) Preparar banho e tosa; 

f) Administrar corretamente as mercadorias e sempre manter o controle para reposição das mesmas; 

g) Cuidar da higiene e realizar as tosas das raças com as ferramentas corretas; 

h) Adequadas a cada tipo de pelo/pelagem; 

i) Tratar das maternidades, verificando se as instalações estão corretas, observando o comportamento 

das mães e crias, cuidando de sua higiene e nutrição.; 

j) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

 

5.3.3.19 SERVIÇO DE DOULA: 

a) Acompanhar a mulher durante a gestação em seus aspectos físicos e emocionais. 

b) Acompanhar a gestante durante o período de gravidez, parto e período pós-parto; 

c) Apoiar, encorajar, oferecer conforto e suporte emocional a gestante; 

d) Orientar e apoiar a mulher durante o puerpério e a amamentação em seus aspectos físicos e 

emocionais. 

e) Regime de Trabalho de 40 horas semanais ou pela carga horária prevista no documento coletivo ou 

na legislação. 

 

5.4. Requisitos da empresa contratada 

 

5.4.1. Os serviços serão prestados por empresa que atenda aos seguintes requisitos: 

 

5.4.1.1. Seja devidamente registrada nos Conselhos Regionais de Administração (CRA) e de 

Enfermagem (COREN), face a preponderância dos serviços a serem contratados, e com utilização 

de equipe técnica detentora de formação profissional específica com dedicação exclusiva; 

 

5.4.1.2. Utilize rotinas e defina perfil de serviços técnicos para os postos de serviço, que 

possibilitem maior eficiência do efetivo utilizado no desenvolvimento de ações preventivas que 

incluem o uso de equipamentos auxiliares à execução dos serviços; 
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5.4.1.3. Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambiente das Unidades, de forma a 

refletir resultados produtivos e melhoria no atendimento prestado à sociedade; 

 

5.4.1.4. Que ofereça proposta que atenda aos parâmetros definidos para o objeto da licitação e 

apresente preço compatível com a finalidade estabelecida. 

 

5.5. Consumíveis 

 

5.5.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades adequadas, tais como: 

uniforme completo, livro de ponto, livro de ocorrência, e demais materiais e equipamentos 

necessários ao desempenho dos serviços, os quais deverão ser de boa qualidade, e estarem em 

observância às recomendações aceitas pelas boas práticas, normas e legislação vigente. 

 

5.5.2. Os uniformes e seus complementos serão fornecidos conforme o clima da região. 

 

5.5.3. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste 

Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a CONTRATANTE.  

 

5.5.4. Os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços deverão ser mantidos em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até vinte e quatro horas. 

Os equipamentos elétricos deverão ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na 

rede elétrica. 

 

5.5.5. A empresa deverá fornecer EPI (Equipamento de Proteção Individual) a seus funcionários 

de acordo com a legislação vigente.  

 

6. DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. Para efeito de habilitação, deverão ser observados os seguintes requisitos específicos de 

habilitação: 

 

6.2. Qualificação Técnica: 

 

6.2.1. Certificado de Registro da empresa licitante e do seu responsável técnico no 
Conselho Regional de Administração – CRA, em plena validade. 
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6.2.2. Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na condição de sócio, 
empregado ou contratado, profissional de nível superior (Administrador) na função de 
Responsável Técnico, que comprove estar exercendo o seu ofício na licitante, e que seja 
portador do competente registro no Órgão de Classe da categoria, o CRA - Conselho 
Regional de Administração; 
 
6.2.3. A comprovação do vínculo do Profissional Responsável Técnico deverá ser feita 
através da apresentação da Ficha de Registro de Empregados autenticada junto à D.R.T. 
(Delegacia Regional do Trabalho) ou de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), ou contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida das 
assinaturas e registrado no CRA, e no caso de sócio mediante apresentação do contrato 
social da empresa, no qual esteja comprovada tal condição. 
 
6.2.4. Certificado de Registro ou inscrição da empresa licitante e do seu responsável 
técnico no Conselho Regional de Enfermagem – COREN, em plena validade. 
 
6.2.5. Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na condição de sócio, 
empregado ou contratado, profissional de nível superior (Enfermeiro) na função de 
Responsável Técnico, que comprove estar exercendo o seu ofício na licitante, e que seja 
portador do competente registro no Órgão de Classe da categoria, o COREN - Conselho 
Regional de Enfermagem; 
 
6.2.6. A comprovação do vínculo do Profissional Responsável Técnico deverá ser feita 
através da apresentação da Ficha de Registro de Empregados autenticada junto à D.R.T. 
(Delegacia Regional do Trabalho) ou de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), ou contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida das 
assinaturas e registrado no COREN, e no caso de sócio mediante apresentação do contrato 
social da empresa, no qual esteja comprovada tal condição. 
 
6.2.7. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços desempenhados por 
profissionais de Saúde, com formação específica: deverá o licitante comprovar aptidão 
em atividades específicas de serviços de saúde, em características compatíveis com o ora 
licitado, sendo a comprovação mediante a apresentação de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
6.2.8. O(s) Atestado(s) apresentado(s) poderá (ão) ser diligenciado(s) de acordo com o 
parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
 
6.2.9. Declaração de que instalará escritório na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, 
ou em um raio máximo de até 100 km desta cidade, adequada ao item para o qual 
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apresentar proposta, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a 
partir da data do início da vigência do contrato. 
 
6.2.10 Caso o licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido deverá 
declarar a instalação/manutenção do escritório.  
 
6.2.11. Declaração do licitante, informando que dispõem de máquinas, equipamentos e 
equipe técnica especializada, para a execução do objeto do presente edital, conforme 
estabelece o § 6º do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme modelo 
no (ANEXO-VIII).  
 
6.2.12. Declaração do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições do local de execução do objeto, para o fiel cumprimento das 
obrigações objeto da licitação. (ANEXO-IX). 
 

6.3. Qualificação Econômico-financeira: 

 

6.3.1. Comprovação de patrimônio líquido de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor estimado 

da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis na forma da lei. 

 

7. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

7.1. Para a execução do objeto será formalizado Termo de Contrato, cuja minuta acompanha o 

Edital de licitação, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e 

responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, o Edital e a Proposta de 

Preços da empresa vencedora. 

 

7.2. O Contrato a ser firmado terá duração de até 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura ou de data posterior a ser fixada no Contrato, podendo ter sua vigência prorrogada por 

períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços 

e condições mais vantajosas para Administração, mediante Termo Aditivo, na forma prevista no 

do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

8.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual, a cargo da Secretaria 

Municipal de Saúde, são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos 
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resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das 

obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e 

o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual 

aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento 

das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

 

8.2. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, 

podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, de 

acordo com as seguintes disposições:  

a) Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização 

técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à 

instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para 

formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, 

reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outros;  

b) Fiscalização Técnica:  é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos 

moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação 

dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados 

no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela 

fiscalização pelo público usuário; 

c) Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução 

dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às 

providências tempestivas nos casos de inadimplemento;  

d) Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou 

administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos 

ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade; e   

e) Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por pesquisa 

de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os 

recursos materiais e os procedimentos utilizados pela Contratada, quando for o caso, ou outro fator 

determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto.   

 

8.3. As comunicações entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, a exemplo de: aplicação de sanções; ciências de glosas, de 

adequações de pagamento, de avaliações de execução contratual e de rescisão; oportunização de 

contraditória e ampla defesa. 

 

8.3.1. As demais comunicações, solicitações de esclarecimentos ou complementação de 

informações deverão ser preferencialmente por mensagem eletrônica. 
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8.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato. 

 

8.5. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, 

levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e 

falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

 

8.6. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre 

outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas 

por cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): 

a) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato dos seguintes documentos:  

1 - Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND); 

2 - certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do contratado;   

3 - Certidões de Regularidade do FGTS (CRF); e   

4 - Certidões Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).   

5 - cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que 

conste como tomadora o Contratante; 

6 - cópia dos contracheques ou recibo dos empregados relativos ao mês anterior ao do pagamento 

da prestação dos serviços acompanhado da cópia de recibos de depósitos bancários;   

 

8.7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais 

ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho. 

 

8.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 

habilitação pela Contratada poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais 

sanções. 

 

8.9. O Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações 

trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não 

identificar má-fé ou a incapacidade de correção. 
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8.9.1. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre 

o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço; 

b) Deve ser consultada a situação da empresa; 

c) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e 

à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT);  

d) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 

66-A da Lei Federal nº 8.666/93. 

e) Deverá ser exigida cópia dos contracheques assinados dos empregados, comprovante de 

pagamento de salário, adicionais, concessão de férias remuneradas e respectivo adicional, do mês 

anterior ao da prestação dos serviços e de auxílios do mês vigente (vale transporte, vale refeição e 

auxílio-saúde, etc.), quando devidos; 

e.1 deverá ser observado nesses comprovantes se os valores apresentados estão compatíveis com 

os informados na planilha de custos e formação de preço apresentada pela contratada, que não 

deverá ser inferior ao previsto na ACT/CCT vigente. 

f) verificar se a empresa realizou o recolhimento do FGTS e da contribuição do INSS do mês 

anterior ao da prestação dos serviços 

g) verificar o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados 

até a data da extinção do contrato. 

g.1) Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o item anterior, o 

Município comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor 

proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada.  

g.2) Não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, na forma do subitem anterior, 

no prazo de até quinze dias, o Município poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente 

aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços contratados. 

 

8.10. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a Contratada observa a legislação relativa 

à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus 

empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos 

empregados no dia e percentual previstos. 

 

8.10.1. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive 

quanto à necessidade de solicitação da Contratada. 
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8.11. A fiscalização técnica do contrato avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará 

as fichas mensais de inspeção para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver 

o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 

Contratada: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 

as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-

los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

8.11.1. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada 

a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

 

8.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

 

8.12.1. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

 

8.13. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade 

da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do 

prestador. 

 

8.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, se previstos, devem ser aplicadas as sanções 

à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

 

8.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços. 

 

8.16. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 

que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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8.17. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 

estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

 

8.18. O representante do Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.19. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de 

habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório 

e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito do 

Contratante, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.20. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, o Contratante comunicará o fato à Contratada e 

reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação 

seja regularizada. 

 

8.20.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, o 

Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da Contratada 

que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.  

 

8.20.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pelo 

Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  

 

8.20.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o Contratante e os empregados 

da Contratada.  

 

8.21. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 

Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com 

o FGTS referentes à força de trabalho alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas 

rescisórias. 
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8.22. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.23. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

8.24. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela 

equipe de fiscalização. 

 

8.24.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das avaliações 

da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório. 

 

 8.24.2. Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva 

realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

com o FGTS do mês anterior. 

 

 8.24.3. Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 

 

8.24.3.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 

deverá conter registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato 

para recebimento definitivo. 

 

8.25. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 

pelo gestor do contrato. 

 

8.25.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 

fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por 

escrito, as respectivas correções. 
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8.25.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a Contratada para 

que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base nas 

fichas mensais de inspeção. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1.  Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer os materiais, equipamentos e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

 

9.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

9.3.  Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

 

9.4.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os arts. 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), ficando o 

Contratante autorizado a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

 

9.5.  Ocorrendo o desaparecimento de bens ou danos ao patrimônio do Contratante, evitáveis pelo 

cumprimento das rotinas contratuais, responderá a Contratada pelo prejuízo, apurado em 

procedimento próprio, respeitado o contraditório e a ampla defesa, instruído, dentre outros 

elementos pertinentes, com o boletim de ocorrência, quando poderá escusar-se da responsabilidade 

caso demonstre o perfeito cumprimento de suas obrigações contratuais; 

 

9.6. Não afastada a responsabilidade da Contratada, a reparação do dano operar-se-á 

preferencialmente mediante a substituição do bem desaparecido ou danificado por outro idêntico 

ou de qualidade superior; 

 

9.7.  Não sendo possível a substituição prevista no item anterior, o Contratante poderá autorizar o 

ressarcimento em espécie, promovendo previamente, nesta hipótese, a apuração do valor 

atualizado de mercado do bem, para efeitos de pagamento; 
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9.8.  Não havendo o pagamento por parte da Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o valor 

apurado conforme o item anterior será descontado da garantia oferecida ou da próxima fatura 

mensal. A reincidência no fato ensejará a rescisão unilateral, sem prejuízos das perdas e danos a 

serem cobrados da Contratada; 

 

9.9.  Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante;  

 

9.10.  Disponibilizar ao Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for 

o caso; 

 

9.11.  Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste 

Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; devendo atender os critérios técnicos 

exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

9.12.  Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte 

ao da prestação dos serviços, quando não for possível a verificação da regularidade, os seguintes 

documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

 

9.13.  Substituir o empregado posto a serviço do Contratante, no prazo de 02h (duas horas), em 

caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, devendo identificar previamente o respectivo 

substituto ao Fiscal do Contrato, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

 

9.14.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

 

9.15.  Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 

depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade em que 

ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte do 
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Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a Contratada deverá 

apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar 

a realização do pagamento; 

 

9.16.  Autorizar o Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas 

e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, 

bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento 

tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 

cabíveis; 

 

9.17.  Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

 

9.18.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração e de Segurança e Medicina do Trabalho;  

 

9.19.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

9.20.  Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 

informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e 

obrigações a ele inerentes; 

 

9.21.  Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio de senha própria, aos sistemas 

da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições 

previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da 

prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

 

9.22.  Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços 

ou da admissão do empregado; 

 

 9.23.  Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 

recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 
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9.24.  Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 

representá-la na execução do contrato; 

 

9.25.  Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

 

9.26.  Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento 

dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição do 

Contratante; 

 

9.27.  Contratar profissionais que atendam aos requisitos necessários do serviço; 

 

9.28.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

9.29.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

 

9.30. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso 

o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

 

9.31. Apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da rescisão ou extinção do contrato, os 

termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços, para 

permitir a fiscalização do Contratante; 

 

9.32. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, as 

equipes nos respectivos postos informados na contratação e nos horários fixados na escala de 

serviço elaborada pela Administração, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo 

ou que a impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido; 

 

9.33. Prever toda a demanda necessária para garantir a operação dos postos, nos regimes 

contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
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9.34. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a eventuais 

acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que os profissionais que cometerem 

falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja retirado do quadro técnico  

 

9.35. Atender de imediato às solicitações de substituição de equipe sem o perfil técnico necessário 

ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

10.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço e desde que previstas e estimadas na planilha de custos e 

formação de preços, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja 

prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

 

10.5. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no 

trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado; 

 

10.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

10.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, no 

que couber;  

 

10.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
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a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 

atendimento direto; 

b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada; 

c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função 

específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 

passagens; 

 

10.9. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:  

a) A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-

transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

b) O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente 

participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;  

c) O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a 

data da extinção do contrato;  

 

10.10. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação 

dos serviços no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos documentos, prorrogável 

por igual período, justificadamente.  

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento será efetuado pelo Contratante até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

da prestação e aceitação dos serviços, conforme disposto no artigo 73 da Lei Federal n° 8.666/93, 

por meio de ordem para depósito em conta-corrente da Contratada, após o recebimento dos 

seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 2 (duas) vias, comprovando que os serviços foram 

executados a contento, entregue até o 3º dia útil posterior ao dia 30 de cada mês, para o atesto pelo 

setor competente;  

A.1) Para aferição do serviço, deve-se considerar o período do dia 01 até o último dia do mês 

anterior;  

A.2) O primeiro período de aferição do serviço será encerrado no último dia do mês, mesmo que 

inferior a 30 (trinta) dias.  
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A.3) Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que a 

Secretaria Municipal de Saúde atestar a execução do objeto do contrato.  

b) Comprovante da manutenção das condições da habilitação, constatada por meio de consulta “on 

line” aos sítios eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº 

8.666/93;  

c) Relatório Mensal dos Serviços Executados. 

 

11.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do 

serviço, nos seguintes termos: 

a) No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada deverá 

entregar toda a documentação comprobatória das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas 

previstas na IN SEGES/MP n.º 05/2017;  

b) No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, 

o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, 

e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

c) No mesmo prazo, o fiscal administrativo deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 

consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

 

11.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios mencionados 

acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o 

ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica, 

administrativa, setorial, e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as 

respectivas correções;  

b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 

pela fiscalização. 

 

11.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, devidamente acompanhado das comprovações de quitação mencionadas na alínea “b” 

do item 11.2. 

 

11.5. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das 

condições exigidas para habilitação, poderá ser concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que 

a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de 

corrigir a situação, observado o seguinte: 
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a) Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, o Contratante comunicará o fato à Contratada e 

reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação 

seja regularizada. 

b) Na hipótese acima prevista, e em não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada 

no prazo de 15 (quinze) dias, o Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente 

aos empregados da Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 

contrato. Neste caso, o sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado 

para, querendo, acompanhar o pagamento das referidas verbas.  

c) Os pagamentos previstos no subitem acima, caso ocorram, não configuram vínculo empregatício 

ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o 

Contratante e os empregados da Contratada.  

d) Quando, justificadamente, não for possível a realização do pagamento direto aos empregados, 

os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de 

serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem 

como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 

e) Não haverá reembolso de salários pelo Contratante à Contratada.  

 

11.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

 

11.7. Antes de cada pagamento à Contratada, serão realizadas consultas para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, observado o seguinte: 

a) Constatando-se, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 

Contratante. 

b) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 

da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

c) Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla 

defesa, sem prejuízos á municipalidade.  

d) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.   

mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br
mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

52 
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

e) Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante, 

não será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente.  

 

11.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

quando couber. 

 

11.9. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de 

erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 

orientações a seguir: 

a) Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução 

contratual;  

b) Cotação de percentual maior que o adequado: para atender as orientações dos Acórdãos TCU n° 

3.037/2009-P, nº 1.696/2010 - 2ª Câmara, nº 1.442/2010-2ª Câmara e nº 387/2010-2ª Câmara, o 

excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento 

ou da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.  

 

11.10.  Para avaliação da qualidade e da eficiência na execução dos serviços, mensalmente, 

a fiscalização técnica deverá verificar o nível de qualidade do serviço. 

 

11.11.  São hipóteses de glosa nos pagamentos as situações indicadas abaixo: 

a) a inclusão de rubrica, na planilha de custos e formação de preços, que tenha sido vedada pelo 

edital; 

b) a cotação de tributo em percentual maior que o adequado, segundo as regras do edital; 

c) a inexecução parcial ou total das atividades contratadas; 

d) a não produção dos resultados contratados; 

e) a não execução do contrato com a qualidade mínima exigida; 

f) a não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou a 

utilização dos mesmos com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

g) equívocos no dimensionamento dos quantitativos da proposta que se revelem superiores às 

necessidades da Administração, quando detectados em momento ulterior aos recebimentos 

provisório e definitivo da contratação; 

h) custos não renováveis já pagos ou amortizados que não foram eliminados quando da 

prorrogação contratual. 

 

11.12.  São, também, hipóteses de glosa nos pagamentos as situações indicadas abaixo: 

a) O valor a ser glosado deverá ser proporcional ao dano econômico sofrido pela Administração 

Pública. 
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b) Manifestação técnica da fiscalização da execução contratual deverá apresentar justificativa e 

memória de cálculo dos valores a serem glosados, para que a Contratada possa eventualmente 

impugná-los. 

c) Com amparo em precedentes do TCU (Acórdãos nº 2.247/2009 – Plenário, nº 1.895/2011 - 

Plenário e nº 2.365/2011 - Plenário) e a pedido da Contratada, poderão ser realizadas glosas 

sucessivas nas faturas mensais, desde que sejam atendidas as condições abaixo: 

1 - correção do passivo de cada mês até a data-base do cálculo; 

2 - celebração, por meio de termo aditivo, das condições de pagamento do valor glosado (número 

de deduções da fatura a ser implementado e incidência de correção monetária do saldo devedor até 

a data do pagamento); 

3 - motivação do deferimento do pedido da empresa com demonstração do interesse público do 

mesmo; 

4 - indicação, no termo aditivo, de que haverá o vencimento antecipado de todo o saldo devedor 

se, por qualquer razão, for inviável continuar a deduzir os valores glosados de cada fatura mensal; 

5 - dimensionamento das glosas sucessivas de modo a que o último desconto seja realizado em 

momento anterior ao termo final da vigência contratual, para que a Administração Pública tenha 

certeza de que ainda existirão créditos em favor da empresa que poderão ser retidos para quitação 

do débito. 

d) O processamento das glosas não impede a instauração concomitante de procedimento para 

aplicação de penalidade, quando cabível. 

e) Se equívocos no dimensionamento dos quantitativos da proposta forem detectados no momento 

dos recebimentos provisório e definitivo, o pagamento deverá ser processado normalmente a partir 

dos quantitativos efetivamente executados, devendo, se for o caso, ser providenciado termo aditivo 

para supressão de quantitativo. 

 

11.13.  A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado 

corresponderá, no primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha de 

preços, observado o seguinte: 

a) Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a 

prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo equivalente a 

03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o limite compatível com o prazo total de vigência 

contratual. 

b) A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em termo 

aditivo. 

c) Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou 

indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser mantidas na planilha de forma 

complementar/proporcional, devendo o Contratante esclarecer a metodologia de cálculo adotada. 
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11.14.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 

calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
(6/ 100 )      I = 0,00016438 

     TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO E DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

12.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto. 

 

12.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

12.3. A licitante vencedora deverá priorizar a subcontratação de Microempreendedores Individuais 

– MEI, sempre que a atividade permitir. 

 

12.4. Ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão. 

 

12.5. 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. 

 

13. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 

10.520/02, a Contratada que: 
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a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f)não mantiver a proposta. 

 

13.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da 

aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com o Município, nos 

termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, aquele que: 

 

a) não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social 

exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

b) deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia 

fixado.  

 

13.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

Contratada as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para 

o serviço contratado; 

b) Multa de:  

b.1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

b.2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

b.3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida; 

b.4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das 

Tabelas 1 e 2, contidas no item 11.6; e 

b.5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por 
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cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a 

promover a rescisão do contrato; 

b.6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos. 

d) Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo de até 

cinco anos. 

e) 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 o Contratante pelos prejuízos causados; 

 

11.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item 11.3 poderão ser aplicadas à 

Contratada juntamente com as de multa. 

 

11.5.  O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 

notificação e caso não se verifique o pagamento do valor da multa pela Contratada, deverá o 

Contratante:  

I - quando a Contratada autorizar, de forma expressa, realizar diretamente a retenção e 

compensação dos valores das multas nas faturas em aberto, mediante desconto direto dos valores 

devidos nas faturas ou créditos existentes; ou  

II - executar a garantia prestada; não havendo êxito nessa operação, por qualquer razão, ou se a 

multa for superior ao valor da garantia, deverá, obrigatoriamente, proceder ao desconto direto 

dos valores devidos de qualquer fatura ou crédito existente em favor da Contratada, ou, ainda, 

quando for o caso, promover a cobrança judicial desse montante. 

 

11.6.  Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

Tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 
05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, 

por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia do Contratante, por 

empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente 

ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e 

por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme 

previsto na relação de obrigações da Contratada. 
01 

12 

Efetuar o pagamento de salários, vales transporte, vales 

refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, como 

recolhimentos das contribuições sociais da Previdência 

03 
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Social ou do FGTS, bem como arcar com quaisquer despesas 

diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas 

datas avençadas. 

13 Entregar o uniforme aos empregados na periodicidade 02 

14 
Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade 

local de prestação dos serviços. 
02 

15 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 

trabalhista, previdenciária e outros documentos necessários à 

comprovação do cumprimento dos demais encargos 

trabalhistas. 

03 

16 

Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em 

agências localizadas na cidade local da prestação dos 

serviços ou em outro definido pela Administração. 

03 

17 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 

documentação exigida em contrato. 
02 

18 

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. 

02 

19 
Manter em estoque equipamentos discriminados em 

contrato, para uso diário. 
02 

20 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 

seus empregados. 
03 

21 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e do Edital do 

Pregão Eletrônico e seus Anexos não previstos nesta tabela 

de multas, após reincidência formalmente notificada pela 

unidade fiscalizadora. 

02 

22 

Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou 

apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 (quarenta 

e oito) horas, contadas da comunicação do Contratante. 

03 

23 
Atender normas do Min. Trabalho sobre saúde, higiene e 

segurança do trabalho. 
03 

 

11.7.  Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666/93, as 

empresas ou profissionais que: 
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a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

 

11.8.  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente a Lei Federal nº 9.784/99. 

 

11.9.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

14. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

14.1. Toda e qualquer informação quanto à execução do objeto, após formalização do Termo de 

Contrato, deverá ser dirigida ao Setor de Licitação, por meio de documento a ser entregue e 

protocolado. 

 

 

ANEXO – A  

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS  

 

 

Planilha Estimativa de Custos   
   

 Salário 
Normativo da 

Categoria: 

 R$                           

 Data base da Categoria: 
 Convenção Coletiva: 

 CBO/MTE:  

   
CUSTOS Percentuais e Valores de Referência 

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO   
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1 - Composição da Remuneração  Valores/Percent
uais  

Valor (R$)   

    A - Salário-Base R$                                  
    B - Adicional de Periculosidade                                            

-  
    C - Adicional de Insalubridade %                                    
    D - Adicional Noturno   
    E - Adicional de Hora Noturna Reduzida   
    F - Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado   
    E - Outros (especificar)   

Total                                  

   

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias Percentuais  Valor (R$)   

    A - 13º salário   
    B - Férias e Adicional de Férias   

Total                                     

2.2 - GPS, FGTS e outras contribuições (Incide sobre os Módulos 
1 e 2.1) 

Percentuais  Valor (R$)   

    A - INSS   
    B - Salário Educação   
    C - SAT   
    D - SESI ou SESC   
    E - SENAI ou SENAC   
    F - SEBRAE   
    G - INCRA   
    H - FGTS   

Total    

2.3 - Benefícios Mensais e Diários  Valor (R$)   

    A - Transporte R$ 0,00                                            
-  

    B – Auxílio-Refeição R$ 0,00                                            
-  

    C – Assistência Odontológica R$ 0,00                                            
-  

    D – Auxílio saúde R$ 0,00                                            
-  

    E - Seguro de Vida R$ 0,00                                            
-  

Total                                             
-  

2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  Valor (R$)   

    2.1 - 13º Salário e Adicional de Férias   
    2.2 - GPS, FGTS e outras contribuições   
    2.3 - Benefícios Mensais e Diários                                            

-  

Total   

mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br
mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

61 
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

   

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO   
3 - Provisão para Rescisão  Valor (R$)   

    A - Aviso Prévio Indenizado    
    B - Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado   
    C - Multa do FGTS e Contribuições Sociais sobre o Aviso 
Prévio Indenizado 

  

    D - Aviso Prévio Trabalhado   
    E - Incidência do submódulo 2.2 sobre o Aviso 
PrévioTrabalhado 

  

    F - Multa do FGTS e contribuição social nas rescisões sem 
justa causa 

  

Total   

   

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 
4.1 - Ausências Legais  Valor (R$)   

    A - Substituto na cobertura de Férias   
    B – Ausências Legais   
    C - Licença-Paternidade   
    D - Ausências por acidente de trabalho   
    E - Ausência por doença   

Total   

4.2 - Intrajornada  Valor (R$)   

    A - Intervalo para repouso ou alimentação 0,00%                                           
-  

Total 0,00%                                           
-  

4.3 - Incidência do Submódulo 2.2 sobre Ausências Legais e Intrajornada  Valor (R$)   

    A - Incidência do Submódulo 2.2 sobre os Submódulos 4.1 e 
4.2 

  

Total   

4.4 - Afastamento Maternidade  Valor (R$)   

    A - Afastamento Maternidade    

Total   

4.5 – Intrajornada Indenizada  Valor (R$)   

    A – Intrajornada Indenizada 0,00%                                           
-  

Total                                            
-  

4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente  Valor (R$)   

    4.1    Substituto nas Ausências Legais   
    4.2 - Substituto na Intrajornada   
    4.3 - Incidência do Submódulo 2.2.   
    4.4 - Afastamento Maternidade   
    4.5 – Intrajornada Indenizada 0,00%                                           

-  
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Total   

   

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS   
5 - Insumos Diversos  Valor (R$)   

    A – Uniformes/equipamentos   
    B - Insumos   

Total                                     

   

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO  
6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  Valor (R$)   

    A - Custos Indiretos   
    B - Lucro   
    C - Tributos   
        C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS)   
        C.2 - Tributos Estaduais (especificar)   
        C.3 - Tributos Municipais (especificar)   
        C.4 - Outros Tributos (especificar)   

Total   

   

MÓDULO 7: HORA EXTRA   
7 - Horas Extras   

    A - Valor da Hora Extra   
    B - Incidência sobre do Módulos 2.2   
    C - Reflexo nas férias   

    D - Reflexo na 13º Salário   
    E - Reflexo nas Provisões para Rescisão   

Total                                      
10,62  

   

MÓDULO 8: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO SOBRE AS HORAS 
EXTRAS 
6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  Valor (R$)   

    A - Custos Indiretos   
    B - Lucro   
    C - Tributos   
        C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS)   
        C.2 - Tributos Estaduais (especificar)   
        C.3 - Tributos Municipais (especificar)   
        C.4 - Outros Tributos (especificar)   

Total   

Valor da Hora Extras com Encargos   

   

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO DE 
SERVIÇO 

  

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por Posto) Valor (R$)   
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    A - Módulo 1 - Composição da Remuneração   

    B - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  

    C - Módulo 3 - Provisão para Rescisão   

    D - Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente  

    E - Módulo 5 – Uniformes   

Subtotal (A + B + C + D + E)   

    F - Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro   

VALOR TOTAL POR POSTO   

   
   

   

VALOR DOS SERVIÇOS   
ESCALA DE TRABALHO NUMERO DE 

POSTOS 
PREÇO MENSAL 

DO POSTO 

 40hs semanais   

Valor da Hora Normal   

Valor da Hora Extra   

 

 

 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 15 de março de 2021. 

 

DIVINO FERREIRA GUSTAVO CARIAS 

Secretário Municipal de Saúde – Interino 
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A N E X O - II 
MODELO DE CREDENCIAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 

 
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 
(Local e data) ____________, ____ de _________ de 2021 

  
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
Ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
Luís Eduardo Magalhães/BA 
 
Senhor Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) 
_______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão 
Presencial nº ___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita 
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de 
recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões 
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
Atenciosamente, 
 
Identificação e assinatura do outorgante 
 
(obs.: é Necessário o Reconhecimento da Firma do Outorgante). 
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A N E X O - III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 
 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone e CNPJ). 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
Ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada 
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial 

nº......................, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES/BA e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de 
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 
 
Local de data, 
 
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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A N E X O - IV 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 
Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera CEP - 47850-000. 

 
Prezados Senhores,  
 
Atendendo à convocação feita pelo edital de licitação, tendo como objeto contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de saúde para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo 
Magalhães/BA, objeto desta licitação em referência, declarando expressamente, que: 
 
- Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta; 
 
- Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, 
valor unitário e global do(s) item (ns), bem como total geral por extenso;  
 
- Os serviços cotados atendem a todas as exigências do Edital relativas a especificação 
e características, inclusive técnicas; 
 
- Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no 
Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a execução do objeto desta 
licitação; 
 
- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com a 
execução, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução 
completa do contrato. 
 
- o portador desta carta Senhor ___________________________, R.G. ______________, 
está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos 
requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os 
compromissos e obrigações relacionados com esta licitação; 
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- a proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 
sua entrega.  
 
- Concordamos em prestar todos os serviços que forem solicitados, em até 05 (cinco) 
dias, a contar da sua solicitação, bem como estamos ciente da distância fixada no termo 
de referência. 
 
Local e data 
 

_____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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A N E X O - V 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone, e CNPJ). 

 
 

 
Validade: 
Prazo de execução: conforme edital 
Local e data. 
PROPONENTE: 
DADOS DA PROPONENTE: 
Nome: 
Razão Social: 
Endereço Completo/Telefone: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 
 

    

2      

3 
 

    

4      

5 
 

    

6      

7 
 

    

8      

VALOR TOTAL R$ 12 (DOZE) MESES  
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A N E X O - VI  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 
 
Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa (razão social da 

empresa), inscrita no CNPJ sob nº ___________, estabelecida à (endereço completo da 

empresa), enquadra-se na condição de _______________________, para fins de 

cumprimento da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.  

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
 
 
Local e data, 
 
 

__________________________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA DO CONTADOR RESPONSÁVEL 

NÚMERO DO CRC DO CONTADOR 
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A N E X O - VII  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta empresa em 

qualquer fase de suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao artigo 7º, 

inciso XXXIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
 
Local e data, 
 
 

______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA. 

(Em papel timbrado da empresa) 

 
 
 

(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante 

legal, o Senhor (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº e do 

CPF nº, DECLARA, para fins do Processo Administrativo n° 155/2021, Pregão 

Presencial nº 022/2021 que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica 

especializada, para a execução do objeto do presente processo. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

Local e data, 

 

 

__________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - IX 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO- 

OPERACIONAL  

 

 

 

Por este, a empresa ( razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na 

XXX, DECLARA que recebeu todos dos documentos concernentes à licitação, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em  conformidade com o Art. 

30 da Lei 8.666/93 e suas Alterações.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

Local e data, 

 

 

_______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - X 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 

 
O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nos 04.214.419/0001-05, com sede à Rua 
Jose Ramos de Anchieta, 187 Bairro Jardim Primavera 47850-000, neste ato representado 
por seu Prefeito, o ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR BRASILEIRO, casado, 
portador da Carteira de Identidade RG nº 1342764935 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
043.930.175-01, residente e domiciliado nesta cidade, FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito interno 
público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.101.542/0001-77, com sede na Av. Barreiras nº 05, 
QD. 09, Centro de Luis Eduardo Magalhaes, neste ato representado pelo Secretário 
Interino de Saúde, senhor DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS,  doravante 
denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a _______________________, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__, 
estabelecida à Rua ____________, no ___, Edifício _______, ______, ______, no Município 
de _________, através de seu Sócio-Gerente, _________________, portador de cédula de 
identidade no ______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominando-se a 
partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firma o presente Contrato, decorrente 
da homologação da licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 022/2021, pelo 
Prefeito Municipal em ____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 
8.666/93 (com suas modificações), e às cláusulas contratuais abaixo descritas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços técnicos na área de saúde para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães/BA, cuja descrição detalhada bem 
como as obrigações assumidas pela mesma, consta no processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial nº 022/2021. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL  
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Parágrafo Único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da 
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº 022/2021, 
passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de 
transcrições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 
 
Este instrumento vigorará até por 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, devendo 
ser observado à emissão da ordem de serviço pela autoridade competente, para início 
da execução.   
 
Os prazos poderão ser prorrogados, conforme conveniência das partes, observando-se 
o disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 
 
A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços  na sua totalidade, devendo ser 
executados  de acordo com suas necessidades, mediante solicitação previamente 
formulada, nas condições estabelecidas na proposta vencedora. 
 
3.2. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço 
unitário, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 
 
I- Da CONTRATADA: 

a) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em 

sua proposta; 

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

1      
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c) Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os arts. 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), 

ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia ou dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 

e) Ocorrendo o desaparecimento de bens ou danos ao patrimônio do CONTRATANTE, 

evitáveis pelo cumprimento das rotinas contratuais, responderá a CONTRATADA pelo 

prejuízo, apurado em procedimento próprio, respeitado o contraditório e a ampla 

defesa, instruído, dentre outros elementos pertinentes, com o boletim de ocorrência, 

quando poderá escusar-se da responsabilidade caso demonstre o perfeito cumprimento 

de suas obrigações contratuais; 

f) Não afastada a responsabilidade da CONTRATADA, a reparação do dano operar-se-

á preferencialmente mediante a substituição do bem desaparecido ou danificado por 

outro idêntico ou de qualidade superior; 

g) Não sendo possível a substituição prevista no item anterior, o CONTRATANTE 

poderá autorizar o ressarcimento em espécie, promovendo previamente, nesta 

hipótese, a apuração do valor atualizado de mercado do bem, para efeitos de 

pagamento; 

h) Não havendo o pagamento por parte da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, o valor apurado conforme o item anterior será descontado da garantia oferecida 

ou da próxima fatura mensal. A reincidência no fato ensejará a rescisão unilateral, sem 

prejuízos das perdas e danos a serem cobrados da CONTRATADA; 

i) Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

CONTRATANTE;  

j) Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e 

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI, quando for o caso; 

k) Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto 

neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

l) Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 

seguinte ao da prestação dos serviços, quando não for possível a verificação da 

regularidade, os seguintes documentos:  
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1 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

2 - Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

3 - Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede do contratado;  

4 - Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  

5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CND 

m) Substituir o empregado posto a serviço do CONTRATANTE, no prazo de 02h (duas 

horas), em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, devendo identificar 

previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato, não sendo permitida a 

prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

n) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao CONTRATANTE;  

o) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 

mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada 

na localidade em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a 

conferência do pagamento por parte do CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade 

de cumprimento desta disposição, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a 

fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do 

pagamento; 

p) Autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o 

desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 

diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 

quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até 

o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

q) Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 

neste Termo de Referência; 

r) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração e de Segurança e Medicina do Trabalho;  

mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br
mailto:licitação@pmlem.ba.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

78 
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

s) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, 

a fim de evitar desvio de função; 

t) Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 

informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de 

trabalho e obrigações a ele inerentes; 

u) Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio de senha própria, aos 

sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as 

suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

v) Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação 

dos serviços ou da admissão do empregado; 

w) Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de 

extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio 

eletrônico, quando disponível. 

x) Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 

representá-la na execução do contrato; 

y) Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços; 

z) Fornecer, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos 

empregados colocados à disposição do CONTRATANTE; 

aa) Contratar profissionais que atendam aos requisitos necessários do serviço; 

bb) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

cc) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 

dd) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
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transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; 

ee) Apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da rescisão ou extinção do 

contrato, os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 

prestação dos serviços, para permitir a fiscalização do CONTRATANTE; 

ff) Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 

a     nos respectivos postos informados na contratação e nos horários fixados na escala 

de serviço elaborada pela Administração, informando, em tempo hábil, qualquer 

motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido; 

gg) Prever toda a equipe técnica necessária para garantir a operação dos postos, nos 

regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

hh) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 

eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que as 

equipes cometam falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida 

ou retorne às instalações; 

ii) Atender de imediato às solicitações de substituição de equipes, a fim de manter a 

qualidade na prestação dos serviços. 

II- Do 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 dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

d) Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto 

em caso de comprovada necessidade de serviço e desde que previstas e estimadas na 

planilha de custos e formação de preços, formalmente justificada pela autoridade do 

órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 

trabalhista; 
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e) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas 

de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 

dependências, ou em local por ela designado; 

f) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

g) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

CONTRATADA, no que couber;  

h) Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

objeto da contratação previr o atendimento direto; 

2 - Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA; 

3 - Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

4 - Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens; 

i) Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:  

1 - A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem 

como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

2 - O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 

efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar 

qualquer irregularidade;  

3 - O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato;  

j) Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação dos serviços no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos 
documentos, prorrogável por igual período, justificadamente.  
§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
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§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o 
serviço que não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 
 
O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do 
disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores 
alterações. 
 
Parágrafo único. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, 
a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do 
objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E REVISÃO. 
 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto do presente 
contrato, a importância estimada de R$__________ (___________________), fixada de 
acordo com o Edital de licitação Pregão Presencial nº 022/2021. 
 
O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em 
conta, após ter sido devidamente atestada a prestação dos serviços de acordo com as 
especificações ajustadas. 
 
Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos 
órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao 
processo de pagamento. 
 
Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando 
do aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o equilíbrio 
físico-financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde se 
discriminem os novos preços em vigor. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei 
Orçamentária do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, por conta da seguinte 
programação: 
 
02.09.100 - Fundo Municipal de Saúde – FMS 

10.302.051.2046 – Gestão das Ações: Média e Alta Comp. Amb. E Hospitalar 
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10.301.051.2047 – Gestão das Ações da Atenção Básica de Saúde  

10.304.051.2049 – Gestão das Ações Vigilância em Saúde 

10.302.051.2051 – Gestão das Ações do Hosp. E Maternidade Gileno de Sá 

10.302.051.2051 – Gestão das Ações do Serv. De Atendimento em Urgência - SAMU  

10.301.051.2054 - Gestão Das Ações Dos Serviços De Saúde 

10.302.051.2055 – Gestão das Ações do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS 

10.302.051.2072 – Gestão das Ações da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

10.301.051.2093 – Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal  

10.303.051.2126 – Gestão das Ações de Manutenção do LACEN 

10.304.051.2130 – Gestão das Ações da COVID-19 - FMS 

 

3.3.9.0.39.00. Outros Serviços De Terceiros – PJ 

Fonte de Recursos: 02 - Saúdes 15%  

Valor estimado:  R$ 26.153.873,92 (vinte e seis milhões cento e cinquenta e três mil 

oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos).  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 
 
I- Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não 
subsistam condições para a continuidade dele; 
 
II- Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o 
prosseguimento de sua execução. 
 
§ 1o. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, 
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja 
conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 
79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as 
partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde 
que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de 
descumprimento das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma 
estabelecida no item 13 do Termo de Referência do Edital Pregão Presencial nº 

022/2021. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 
a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos 
serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA. 

 
§ 1o. O acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato serão realizados pelo 
(a) Servidor (a) ___________________________, Matrícula ____, lotado (a) na Secretaria 
Municipal de ___________, designado (a) Gestor Operacional do referido contrato. 
 
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em 
corresponsabilidade sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não 
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos 
que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer 
irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da 
Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, 
as partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza 
todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

 
Luís Eduardo Magalhães/BA, __ de______ de 2021. 

 

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

WILTON BARBOSA NOVAES                      DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS 

     Procurador Geral do Município                                    Secretário Interino de Saúde 
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XXXXXXXXX 

CONTRATADA 

  

TESTEMUNHA 01:                                                          

Nome:                                                                                                                                                                 

CPF:   

 

TESTEMUNHA 02:                                                          

Nome:                                                                                                                                                                 

CPF:   
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