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I. REGENCIA LEGAL: LEI 10.520/2002, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N’.
3.555 E 3.693, sem como PELA LEI FEDERAL N“. 8.66611 993

1|. oReAos INTERESSADOS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE sA|JDE
Ill. MODALIDADEI

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO

/"'\
Z

PREGAO PRESENCIAL N° 016/2020

V. TIPO DE LICITAQAO
MENOR PREQO GLOBAL

N° 075/2020

Vl. REGIME DE EXECUQAO
PARCELADA

VII. OBJETO:

contratacao de pessoa juridica de direito privado com ﬁns lucrativos, sem ﬁns
lucrativos ou filantropica para prestar servicos de saude e permitir o
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atendimento aos usuarios dos servicos de saude do municipio, em ‘dads
movel (is), em prevencao a pandemia do CORONAVIR§l§e 5%.)
Municipio de QuijingueIBA.
Me b Ada
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VIII. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS

RELATIVOS A HABILITACAO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

DATA: 03/07/2020.
HORA: 08:00
LOCAL: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE QUIJINGUE (Sala de Licitagoes)

IX. DOTACAO ORCAMENTARIAI
I

Orgao: 0600 - Secretaria de Sande
Unidade: 0601 - Secretaria de Saude
ProjetoIAtividade: 2059 - enfrentamento de emergéncia de saude piiblica
decorrente do coronavirus
Fonte - 14
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - outros servicos de terceiros - pessoa
juridica

A%E XI. CAPITAL SOCIAL OU PATRIMONIO LIQUIDO

MINIMO EXIGIDO:

~

ATE

31

DEZEMBRO DE 2020

DE

10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO!
PROPOSTA

XII. LOCAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS
SOBRE ESTE EDITAL:
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o EDITAL PDDERA SER ADQUIRIDO NA PREFEITURA M
8'-7*‘ C, '5
ouumsue - BA, SALA DE 1.|c|rA9oEs, DAS oa=oo H AS 12:0 1* Y I‘ '-"
UTIL

Pregoeiro Responsavel:
Arilton Cicero Santos Almeida

1 - PREAMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal da Quijingue, através do seu Pregoeiro, torna publico
que realizara licitacao, na modalidade de Pregao Presencial, regida pela Lei
Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, por este Edital, seus anexos e,
subsidiariamente, pela Lei n.° 8.666/93, e suas alteracoes posteriores, em
sessao publica as 08 horas e 00 minutos do dia 03 de julho de 2020, na Sede da
Prefeitura Municipal, onde serao reoebidos os involucros contendo a Proposta
Comercial e Documentacao.
1.2. Na hipotese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que nao possibilite a
realizacao da sessao publica, ﬁca a mesma adiada para o primeiro dia util
imediato, no mesmo local e hora.
2 - OBJETO

2.1 Constitui o objeto a contratacao de pessoa juridica de direito privado com
ﬁns lucrativos, sem ﬁns lucrativos ou ﬁlantropica para prestar sen/icos de saude
e permitir o atendimento aos usuarios dos servicos de saude do municipio, em
unidade(s) movel(is), em prevencao a pandemia do coronavirus (covid-19),

conforme condicoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento,
gna4
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e destinadas, igualmente, ao proficuo enfrentamento da emergéncialﬁ
publica intemacional decorrente do CORONAVIRUS.

as CPL

3 - PAGAMENTOS E DOTACOES ORCAMENTARIAS

3.1. O pagamento devido ao contratado sera efetuado em até 30 (trinta) dias
apos a apresentacao da Nota FiscallFatura, através de crédito em conta, apos
ter sido devidamente atestada a prestacao dos servicos de acordo com as
especiﬁcacoes ajustadas.
3.2. Antes de efetuar o pagamento sera veriﬁcada a regularidade do contratado
junto aos orgaos fazendarios, mediante consulta “on line", cujos comprovantes
serao anexado ao processo de pagamento.

3.3. As despesas decorrentes deste processo correrao por conta da seguinte
programacao ﬁnanceira:
Orgao: 0600 — Secretaria de Saude
Unidade: 0601 - Secretaria de Saude
Projeto/Atividade: 2059 - enfrentamento de emergéncia de saude publica
decorrente do coronavirus
Fonte - 14
Valor: R$ xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxx).
Elemento de despesa: 3.3.90.39 — outros servicos de terceiros - pessoa
juridica
gna5
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4 - CREDENCIAMENTO
4.1. Os proponentes deverao se apresentar para credenciamento junto ao
Pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o

credencie a participar desta sessao publica.
4.2. Cada licitante far-se-a representar por seu titular ou mandatario constituido
e somente estes serao admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatorio,
respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado.
4.2.1. Caso a procuracao nao seja publica, sera necessario o reconhecimento
da ﬁrma do subscritor, que devera ter poderes para outorga-la.
4.2.2. A procuracao de que trata o item anterior devera ser apresentada em
conjunto com a copia do Contrato Social ou equivalente da empresa.
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por socio, proprietario,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo devera apresentar
copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhada do
documento original para autenticacao na Sessao, ou copia autenticada em
cartorio, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacoes em decorrencia de tal investidura.
4.4. Nao sera admitida a atuagao de um unico representante legal para duas ou
mais empresas.
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4.5. A nao apresentacao dos documentos de credenciamento,]¢'1l1%\B"I Eag,
L
Me W‘
destes nao inabilitara o licitante, mas o impedira de propor lances verba .
4.6. Na hipotese acima apontada, o licitante participara do certame competitivo
com sua proposta escrita.
4.7. Para ﬁns de credenciamento o licitante podera adotar o modelo na forma
prevista no Anexo ll (Modelo de Credencial), acompanhado da devida
identiﬁcagao através de sua Carteira de ldentidade ou outro documento, com
foto, equivalente.
4.8. Juntamente com a procuracao ou credencial, devera ser apresentada
DECLARACAO do licitante dando ciéncia de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacao constantes do Edital, conforme Anexo Ill (Modelo de
Declaracao de Atendimento as Condicoes de Habilitacao), para ﬁns de
cumprimento do disposto no art. 4°, inciso Vll, da Lei Federal n.° 10.520/02.
4.9. Apos o encerramento da fase de credenciamento nao sera permitida a
participaoao de retardatarios, salvo na condicao de ouvintes.
5 CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1. Poderao participar deste Pregao Presencial, as empresas que tenham ramo
de atividade compativel com o objeto desta licitacao e que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentacao requisitada no item 9 deste Edital.
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5.2. Poderao participar desta licitaqao, em condicoes & @§
microempresas e empresa de pequeno porte, na forma prescrita da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
5.3. Nao poderao participar da presente licitacao:
5.3.1. pessoas ﬁsicas;
5.3.2. empresas em regime de sub-contratacao ou, ainda, em consorcio;
5.3.3. empresas que possuam restricoes quanto a capacidade técnica ou
operativa, personalidade e capacidade juridica, idoneidade ﬁnanceira e
regularidade ﬁscal;

5.3.4. empresas que estejam sob concordata ou faléncia, concurso de credores,
dissolucao ou Ilquidacao;
5.3.5. empresas que tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a
Administracao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde
que o ato tenha sido publicado no Diario Oﬁcial da Uniao, do Estado ou do
Municipio, pelo Orgao que o praticou.
5.3.6. empresas que nao tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores
ﬁrmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com
qualquer das obrigacﬁes assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros
orgaos e entidades publicas.
5.3.7. empresas estrangeiras que nao funcionem no Pals;

38
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5.3.8. empresas que possuam participacao direta ou indireta de socios, rlll
ou responsaveis técnicos que tenham vinculo empregaticio com esta Prefeitura.

5.4. Os licitantes deverao proceder, antes da elaboracao das propostas, a
veriﬁcacao minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por
escrito até 2 (dois) dias uteis da reuniao de abertura da licitacao, os erros ou
omissoes pon/entura obsen/ados.
6.4.1. A nao comunicacao no prazo acima estabelecido implicara na tacita
aceitacao dos elementos fornecidos, nao cabendo, em nenhuma hipotese,
qualquer reivindicacao posterior com base em imperfeicoes, omissoes ou falhas.
5.4.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnacoes e a apresentacao escrita
dos recursos deverao ser protocolados junto a Comissao Permanente de
Licitaoao no horario de funcionamento normal da reparticao, nao sendo aceitos,
em nenhuma hipotese, aq ueles encaminhados via fax ou por meio eletronico.
5.5. Nao serao conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnacoes,
vencidos os respectivos prazos legais.
6 - FORMA E APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

6.1. Os elementos que compoem a PROPOSTA COMERCIAL E
DOCUMENTACAO, preferencialmente ordenados, numerados e encadernados,
serao apresentados em 02 (dois) involucros distintos e lacrados, os quais
deverao conter na parte frontal:
._
~
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Pregao Presencial: 016/2020
Objeto:
Nome e Enderego do licitante:
ldentiﬁcagao dos Envelopes:
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAQAO
6.2. A colocacao de elemento(s) do envelope da Proposta Comercial no
envelope da Documentacao acarretara a inabilitacao do licitante.
6.3. Nao sera admitido encaminhamento de documentacao e proposta via fax,

via postal ou similar.
7 - PROPOSTA COMERCIAL

7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV
deste Edital, e os documentos que a instruirem quando for o caso, sera
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 anexados,
quando couber), rubricada em todas as suas paginas e assinada na ultima, sob
carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras, borroes, acréscimos
ou entrelinhas, redigida em lingua portuguesa, salvo expressoes técnicas de uso
corrente em outra lingua.
~-
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7.1.2. preco em moeda nacional com aceitacao de dois
decimal;
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7.1.3. preco unitario e total de cada um dos itens cotados, em algarismo e por
extenso, prevalecendo o primeiro caso haja divergéncia entre o valor unitario e
o total e, entre os expressos em algarismos e por extenso, considerado este
ultimo;

7.1.4. conter declaracao que nos precos propostos estao inclusas todas as
parcelas relativas aos custos de fomecimento de materiais, frete, seguro,
embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se,
portanto, na unica remuneracao devida pela contratante para execucao completa
do contrato;
7.1.5. conter oferta ﬁrme e precisa, sem alternativas de preco ou qualquer outra
condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.1.6. validade nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao.
7.2. A Proposta de Prego devera ainda conter o nome ou razao social do
proponente, o endereco completo, os numeros de telefone e fax e o endereco
eletronico (e-mail), se houver, para contato.
7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente
cotados ou omitidos da Proposta de Preco serao considerados como inclusos
nos pregos, nao sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
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titulo, devendo os materiais/servicos respectivos serem fornecidos a Prefeitura
Municipal da Quijingue sem quaisquer onus adicionais.
7.4. A apresentacao da proposta comercial implica na aceitacao plena e total das
condicoes deste Edital, sujeitando o licitante as sancoes previstas no art. 87 da
Lei Federal n.° 8.666/93.
7.5. As propostas comerciais serao abertas pelo Pregoeiro, em ato publico, no
dia, horario e local estabelecidos no preambulo deste Edital.
7.6. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio rubricarao todas as folhas e demais documentos que integram as
propostas comerciais apresentadas pelos licitantes.
7.7. A aceitacao da proposta sera feita por Item.
7.8 As proponentes arcarao com todas as despesas relativas a apresentacao
das suas propostas. A Prefeitura Municipal, em nenhuma hipotese, sera
responsavel por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos no
pregao ou seus resultados.
7.9. Serao desclassiﬁcadas as propostas que:
7.10. nao atendam as exigéncias do edital e seus anexos;
7.11. contiverem emendas, borroes ou rasuras;
7.12. apresentem cotacao de opcao de servigos (proposta alternativa).
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8 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCE%

8.1. O processo de julgamento das propostas sera efetuado pelo menor preco
por Item.
8.2. Serao classiﬁcados pelo Pregoeiro o licitante que apresentar proposta com
menor preco e os demais licitantes que apresentarem propostas com precos até
10% (dez por cento) superior aquela de menor preco.
8.3. Caso nao seja veriﬁcado, no minimo, 3 (trés) propostas escritas nas
condicoes do item 8.2, serao classiﬁcadas as melhores propostas, até o numero
maximo de 3 (trés).
8.4. Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais
pelos proponentes, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores
distintos e decrescentes.
8.5. O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classiﬁcados, de forma
seqijiencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta
classiﬁcada de maior pregzo e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.6. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicara na exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na
manutencao do iiltimo preco por ele apresentado, para efeito de ordenacao das
propostas.
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8.7. Caso nao sejam apresentados lances verbais, sera IVE 1 cada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preco e o valor estimado para a
contratagao.
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinara 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
levarao em conta o critério de menor preco por Item, assim entendido o menor
valor oferecido no item apresentado.
8.10. Caso a proposta de menor preco nao seja aceitavel, o licitante sera
desclassiﬁcado e o Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classiﬁcacao, até a apuracao de uma proposta valida.
8.11. Serao desclassiﬁcadas as propostas que nao atendem as exigéncias deste
Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
diﬁcultar o julgamento ou ainda precos manifestamente inexeqiiiveis,
comparados aos precos de mercado.
8.12. No caso de desclassiﬁcacao de todas as propostas apresentadas, o
Pregoeiro convocara todos os licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias uteis,
apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassiﬁcagao.
8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ao
os critérios deﬁnidos no § 2°, do art. 45, da Lei Federal n.° 8.666/93.
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8.14. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem‘n§U‘$~ﬁ% I§€§éIlY&
Edital e seus Anexos.
8.15. Nas situacoes previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro podera negociar
diretamente com o licitante para que seja obtido preco melhor.
9 - DA HABILITACAO

9.1. No Envelope n.° 02 (Documentacao) deverao constar os documentos
exigidos para habilitacao, apresentados em 1 (uma) via, com todas as paginas
rubricadas pelo representante legal e encabecadas, se possivel, por indice, no
qual constem as respectivas paginas nas quais se encontram, conforme listagem
abaixo:

9.1.1. HABILITAQAO JURIDICA:
9.1.1.1. registro comercial no caso de empresa individual;
9.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por acoes acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores.
9.1.1.3. inscricao do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
9.1.1.4. decreto de autorizacao, devidamente arquivado em se tratando de
empresas ou sociedades estrangeiras em funcionamento no Pais;
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9.1.1.5. Alvara de Localizacao e Funcionamento expedido pela FI
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do licitante, com data em vigor.

9.1.2. REGULARIDADE FISCAL:
9.1.2.1. prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
9.1.2.2. prova de inscricao no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;
9.1.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Divida Ativa
da Uniao), Estadual e Municipal, sendo as duas lliltimas do domicilio ou sede do
licitante;
9.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social, através da
apresentacao da C.N.D. - Certidao Negativa de Débito;
9.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, através de apresentacao do Certiﬁcado de
Regularidade de Situacao - CRS;
9.1.2.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo
Vll-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943.
gna16
Pa

CNPJ: l3.698.782/0001-26
Praca I-lermogenes José da Silva, S/N Centro- Tel.: (075)3387-2196/2317.
CEP: 48.830-000- Quijingue - Bahia

-—\
Amy

-.7.
.
\\,
‘:73,

onltanvuaa

-———i—
ESTADO DA BAHIA

'“

..

'J.'._

-.
_

Ufléii l>.

I “ ducemarg
eisa QPL
Silva
' ' Me

9.1.2.7 As Certidoes supracitadas deverao serem apresentadas, juntamen com
comprovacao de Autenticidade, contendo informacoes idénticas aos
documentos de regularidades ﬁscais.
9.1.3. QUALIFICACAO TECNICA:
9.1.3.1. Alvara expedido pelo Sen/ico de Vigilancia Sanitaria. Caso o documento
exigido nesta alinea nao indique a sua validade, considerar-se-a o prazo de 12
(doze) meses, contados da sua emissao.
9.1.3.2
Comprovacao, através da apresentacao de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que atua no
ramo de atividade pertinente do fomecimento dos produtos objeto desta licitacao
e de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatorio
contrato anteriormente mantido com os emitentes dos atestados;

9.1.3.5

Comprovante de registro da licitante no Conselho Federal de
Medicina.
Documentos do Responsavel Técnico:

9.1.3.5.1 Copia do RG e CPF ou outra equivalente, na forma da Lei.
9.1.3.5.2 Copia do diploma do curso superior elou Copia da carteira do registro
proﬁssional expedida pelo Conselho Regional de Classe.
9.1.3.5.3 Documentos do Corpo Clinico:
9.1.3.5.4 Copia do diploma do curso superior na area indicada elou Copia da
carteira do registro proﬁssional expedida pelo Conselho Regional de
Classe.
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9.1.3.5.5 Titulo de Especialista ou Residéncia Médica reconhBI§@§L EéIdg
corpo clinico (nos casos em que 0 Ministério da Saude exija habilitacao
especiﬁca do servico).
9.1.3.5.6 Copia do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Sande)
atualizado,
disponivel
no
endereco
eletronico
http://cnes2.datasus.gov.br.

9.1.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
/""‘\

9.1.4.1. Certidao negativa de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor
judicial da sede do licitante, com data de emissao nao superior a 30 (trinta) dias
anteriores a data de abertura da Licitacao.
9.1.4.2 Balango Patrimonial e Demonstracao de Resultado do Exercicio exigivel
em Lei, exercicio 2018 ou 2019, devidamente registrado ou publicado, que
comprovem a boa situacao ﬁnanceira do licitante. O licitante, conforme o caso
apresentara publicacao do Balanco ou copias reprograﬁcas das paginas do Livro
Diario onde foram transcritos 0 Balanco e a DRE com os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado da sede do licitante ou no Cartorio do Registro de Titulos e Documentos,

/"N

todos, obrigatoriamente, autenticados, ﬁrmados pelo Contador e Dirigente/Socio
qualiﬁcados, vedados a substituicao por Balancetes ou Balanco provisorio;
9.1.4.3 O documento assinado pelo Contador da empresa licitante, devera
constar a Certidao de Quitacao do Conselho Regional de Contabilidade,
conforme Resolugao n° 871, de 23/03/2000, do CFC, comprovando que o
proﬁssional esta regular perante o orgao ﬁscalizador
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9.1.4.3.1 - ILC superior a 1,00 a ser obtido pela seguinte fonnula:
I LC = Ativo Circulante

I

9.1.4.3.2
- ILG superior a 1,00 a ser obtido pela formula:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

9.1.4.3.3 - ISG superior a 1,00 a ser calculado pela seguinte formula:

Ativo Total
ISG = -------------------—----------------Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Onde:
ILC = indice de Liquidez Corrente
ILG = indice de Liquidez Geral
ISG = indice de Solvéncia Geral
9.1.4.3.4 A empresa proponente sera inabilitada se nao atingir os indices acima,
confom1e demonstracoes das formulas, que devem ser apresentadas
juntamente com o balanco. A referencia devera ser o Balanco do Ciltimo exercicio

a19
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Justiﬁcativa dos indices Contabeis:
9.1.4.3.4.1
O Balanco Patrimonial retrata a situacao econﬁmica
ﬁnanceira de uma empresa em data deﬁnida no seu instrumento contratual, é
composto pelo Ativo, o Passivo e o Patrimonio Liquido.
9.1.4.3.4.2

O Ativo é inerente as aplicagoes dos Bens e Direitos da

entidade Contabil. O Passivo e o Patrimanio Liquido representam as obrigagoes,
ou seja, as origens dos recursos de terceiros e proprios da sociedade
empresaria.
9.1.4.3.4.3

Na analise da situacao patrimonial de uma empresa,

sabe-se que os grupos de contas estao dispostos obedecendo as duas regras
basicas:
a) no Ativo os direitos e os bens estao em grau decrescente de sua liquidez
(conversibilidade mais imediata em dinheiro, conforme o curto, médio ou longo
prazo).
b) no Passivo as obrigaooes sao pagas na ordem crescente dos vencimentos
(pagamento mais rapido = curto prazo)
9.1.4.3.4.4
Os indices ou quocientes servem de meio para se avaliarem
situacoes relacionadas com a vida da empresa como liquidez, rentabilidade,
lucratividade, capacidade de pagamento, ciclo operacional etc, fomecendo
subsidios embasados no passado, mas tendo como meta prever o futuro de uma

~
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empresa, ja que 0 estado nao pode se atirar em negocios arriscados e alea I'lO .
9.1.4.3.4.5
O indice de liquidez corrente relaciona de quantos reais
dispomos imediatamente e conversiveis em dinheiro, com relacao a divida de
curto prazo (Ativo Circulante). Assegura que, para cada R$ 1,00 (um real) de
divida de curto prazo (Passivo Circulante) a empresa dispoe de pelo menos mais
de R$ 1,00 (um real) de bens e direitos de cuito prazo para pagar, ou se a
empresa negociar todo 0 seu ativo circulante para cada R$ 1,00 que receber
paga R$ 1,00 com sobra.
9.1.4.3.4.6

O indice de liquidez geral senie para detectar a saiide

ﬁnanceira (no que se refere a liquidez) de curto e longo prazo (Ativo Circulante
e Realizavel de Longo Prazo) do empreendimento. indica que, para cada real de
dividas totais com terceiros (Passivo Circulante + Exigivel de Longo Prazo), a
empresa dispoe de mais de R$ 1,00 de bens e direitos de curto e longo prazo
para pagar, ou seja, se negociar os bens e direitos de curto e longo prazo, para
cada R$ 1,00 que receber se contrapoe R$ 1,00 com sobra.
9.1.4.3.4.7

O indice de Solvéncia Geral relaciona 0 Ativo Total com o

Passivo Circulante e Exigivel de Longo Prazo, indica que para cada real de
dividas totais com terceiros a empresa dispoe de mais de R$ 1,00 no ativo total
para pagar, ou seja se negociar o Ativo Total (Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo + Ativo Permanente).
9.1.4.3.4.8
Considerando-se a magnitude do objeto licitado e o prazo
exigido para sua execucao e conclusao, os indices escolhidos, demonstram
atender, dentro dos limites dos dispositivos ja mencionados da Lei de Licitacoes,
a analise da capacidade ﬁnanceira da licitante.
1
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9.1.4.4
Conclui-se, portanto, que pela analise dos indices de liquidez
propostos pode-se constatar que a empresa tem condicoes de realizar os
pagamentos de suas obrigacoes, cuja capacidade de pagamento de curto prazo
tendera a ser sensivelmente melhor do que a de longo prazo, isto pode ser
evidenciado pela analise dos indices de liquidez corrente e geral, que quanto
maiores melhores.
9.1.4.4 O balanco patrimonial e o capital realizado soiicitado, poderao ser
atualizados por indices oﬁciais, se for o caso, na forma prevista no inciso l e § 3°
do Artigo 31 da Lei Federal n° 8.666/93, respectivamente. Neste caso, o licitante
apresentara 0 demonstrativo dos calculos correspondentes, devidamente
assinado pelo DirigentelSocio e pelo Contador qualiﬁcados.
9.1.5. O cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal sera
demonstrado através da apresentaoao de declaracao ﬁrmada pelo licitante, na
forma estabelecida pelo Decreto n.° 4.358, de 5 de setembro de 2002.
9.2 Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a
comprovacao de regularidade ﬁscal somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato. Contudo, deverao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovagao de regularidade ﬁscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao. (Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).
9.2.1 A comprovacao do tratamento diferenciado previsto no subitem anterior
estara condicionado a apresentacao da documentacao comprobatoria de que a
licitante é Micro Empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP.
gna22
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9.2.2 Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade ﬁscal, sera
assegurado o prazo de 02 (dois) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DA QUIJINGUE, para
a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.
9.2.3 A nao regularizacao da documentacao dentro do prazo previsto no subitem
9.2.2 acima, implicara decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das
sancoes previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DA QUIJINGUE convocar as licitantes

remanescentes, na ordem de classiﬁcacao, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao.
9.3 As demais licitantes deverao apresentar toda a documentacao exigida no
item 9 deste edital.
9.4.. Os documentos solicitados a titulo de habilitacao deverao ser apresentados
em original ou copias autenticadas por tabeliao ou por servidor da Prefeitura
Municipal da Quijingue.
9.4.1. A autenticagao por servidor do Municipio sera levada a efeito,
preferencialmente, até o dia anterior ao certame.
9.4.2. As copias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da
Internet, NAO necessitarao estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles
condicionam a sua validade a veriﬁcacao de autenticidade nos respectivos sites,
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ﬁcando os licitantes advertidos que, no caso de apresentacao de documentos
falsiﬁcados, a Administragao levara a situacao ao conhecimento do Ministério
Publico, para que este orgao apure a responsabilidade do fato.
9.5. Se o licitante desatender as exigéncias de habilitacao, o Pregoeiro
examinara a oferta subseqiiente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e procedendo
a habilitagao do proponente, na ordem de classiﬁcacao, e assim
sucessivamente, até a apuracao 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 sera concedido prazo para a apresentacao de documentos
de habilitacao que nao tiverem sido entregues na sessao propria, e a falta de
quaisquer documentos implicara na inabilitacao do licitante.
9.7. Apos a analise da documentacao, os Membros da Equipe de Apoio e o
Pregoeiro rubricarao todas as folhas e demais documentos que integram 0
dossie apresentado.

10 - ADJUDICACAO
10.1. O objeto da presente licitacao sera adjudicado ao licitante que, atendendo
a todas as condicoes expressas neste Edital de Pregao Presencial e seus
Anexos for declarado vencedor.

11 ExEcucAo Dos SERVICOS MEDICOS
11.1. A empresa vencedora prestara os servioos nos locais indicados pela
Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Quijingue.

gm24
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11.2. Os servigos deverao ser prestados nos moldes previstos no termo de
referéncia.
11.3. Os servicos de que trata o presente Edital serao reoebidos:
11.3.1. provisoriamente, pelo responsavel pela Secretaria Municipal Solicitante,
sendo lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 2 (duas) vias de igual teor,
na forma do disposto na alinea "a” do inciso ll do art. 73 da Lei Federal n°
8.666/93;
11.3.2. deﬁnitivamente, dentro do periodo de 20 (vinte) dias, contados a partir do
recebimento provisorio, apos a recepcao técnica efetuada por técnicos da
Prefeitura, apos ceniﬁcado de que os servicos foram prestados de acordo com
o soiicitado, quando sera lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento
Deﬁnitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alinea "b" do
inciso ll do art. 73 da Lei Federal n.° 8.666/93.
11.4. Na hipotese de constatacao de anomalia que comprometa a utilizacao
adequada do seivico objeto deste Edital, bem como se constatado divergéncia
entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serao rejeitados, no todo
ou em parte, conforme dispoe o art. 76 da Lei Federal n° 8.666/93.
11.5. Ocorrendo rejeicao dos servicos, o Contratado devera executalos
corretamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data em que for
comunicado da citada rejeicao, sem énus para o Contratante, sob pena de o nao
fazendo, ensejar nas sanooes cominadas em Lei.
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forma da Lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade
e seguranca dos materiais.
12- OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

12.1. Cabera ao licitante vencedor realizar 0 objeto desta licitacao, de acordo
com a proposta apresentada, ﬁcando a seu cargo todos os onus e encargos
decorrentes da execucao e, especialmente:
12.1.1. executar o servico rigorosamente nas especiﬁcacoes e prazos
constantes no Anexo I, parte integrante e indissociavel deste Edital;
12.1.2. assumir todos os gastos e despesas que se ﬁzerem necessarios para o
adimplemento das obrigacoes decorrentes desta licitacao;
12.1.3. nao transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitacao;
12.1.4. comunicar a Prefeitura Municipal da Quijingue os eventuais casos
fortuitos e de forga maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias uteis apos a veriﬁcacao
do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovacao, em até
5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorréncia, sob pena de nao
serem considerados.
1 3 - CONTRATO

13.1. A execucao do objeto da presente licitagao sera formalizado mediante
Termo de Contrato a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no
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Anexo V, devendo ser observadas as disposicoes da Lei Federal n.° 8.668!!! .
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13.2. O contrato decorrente da presente licitagao a ser assinado com o licitante
vencedor tera 0 seu prazo de vigéncia contado da data da assinatura do
instrumento contratual ate o término do prazo de garantia do produto ou servico
estipulado na proposta do licitante vencedor.
13.3. A Prefeitura Municipal da Quijingue providenciara por sua conta, a
publicacao do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da
data de sua assinatura.
13.4. O licitante vencedor tera o prazo de 3 (trés) dias uteis, a contar do
recebimento da convocacao da Prefeitura Municipal da Quijingue, para
assinatura do contrato, sob pena de decair do direito a contratagzao, sem prejuizo
das sancoes previstas no art. 81 da Lei Federal n.° 8.666/93.

14 - SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao
ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, o licitante que:
14.1.1. ensejar o retardamento da execucao do certame,
14.1.2. nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato,
14.1.3. comportar-se de modo inidoneo,
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14.1.4. ﬁzer declaragéo falsa; ou
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14.1.5. cometer fraude ﬁscal.
14.2. Sem prejuizo das sangoes previstas no art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93,
0 licitante adjudicatario ﬁcara sujeito as seguintes penalidades:
14.2.1. no caso de recusa injustiﬁcada do adjudicatario em entregar os materiais,
dentro do prazo estipulado, caracterizara inexecugao total do objeto, sujeitando
ao pagamento de multa compensatoria, limitada a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do pedido;
14.2.2. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso

até o 5° (quinto) dia apos a data ﬁxada para entrega dos materiais e 0,07% (sete
centésimo por cento) ao dia de atraso, a partir do 6° (sexto) dia, calculada sobre
o valor total do pedido;
14.3. Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do
fomecimento advier de caso fortuito ou motivo de foroa maior.
14.4. Para ﬁns de aplicagéo das sangoes previstas neste capitulo, sera garantido
ao licitante o direito ao contraditorio e a ampla defesa.
14.5. As penalidades aplicadas serao obrigatoriamente registradas no cadastro
da Prefeitura, e no caso de suspensao de licitar, o licitante devera ser
descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste edital

e no contrato e das demais cominagoes legais.
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15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante devera manifestar imediata e
motivadamente a intengao de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3
(trés) dias Crteis para apresentagao das razoes do recurso, ﬁcando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razoes em igual
nﬂmero de dias, que comegarao a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.
15.2. A falta de manifestagéo imediata e motivada do licitante importara a
decadéncia do direito de recurso e a adjudicagao do objeto da Iicitaoao pelo
Pregoeiro ao vencedor.
15.3. O acolhimento do recurso invalidara apenas os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

1s - oo TRATAMENTO JURiDlC0 DIFERENCIADO DISPENSADO As
MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI
COMPLENTAR N.° 123106)
16.1. Na presente licitagao, as microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP), devidamente identiﬁcadas nos termos do art. 72 da Lei
Complementar n.° 123/06, deverao apresentar toda a documentaoéo exigida
para efeito de comprovagéo de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

Pég
na29

CNPJ: l3.698.782/0001-26
Praga Hermdgenes José da Silva, S/N Centro- Tel.: (075)3387-2196/2317.
CEP: 48.830-000- Quijingue - Bahia

Qua-ﬁéui
IIIA

an

lnuluonvl

ESTADO DA BAHIA

FLm$sao aelrcitagéo
'._

.

:

_

n '
Seirilﬂnlgl ema‘;;='

Sl\V8

16.1.1. Havendo alguma restrigéo na comprovagao da regularidad ' -' -m
' - P‘assegurado o prazo de 2 (dois) dias ﬂteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Comissao de Licitagao, para a
regularizagao da documentaoao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.
16.1.2. A nao-regularizagao da documentagao, no prazo previsto no item 16.1.1,
implicara na inabilitagao do licitante e decadéncia do direito a contratagao, sem
/’\

prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo
facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, efetivamente
habilitados, na ordem de classiﬁcagao, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitagao.
16.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, sera assegurada,
como critério de desempate, preferéncia de contrataoao para as microempresas
e empresas de pequeno porte.
16.2.1. Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais

/"-‘N
.1

ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classiﬁcada.
16.3. Para efeito do disposto no item 16.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a
da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada podera
apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame,
situagao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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b) nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno po ,
na forma da alinea "a”, serao convocadas as microempresa ou empresas de
pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
item 16.2.1, na ordem classiﬁcatoria, para o exercicio do mesmo direito;
c) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item
16.2.1, sera realizado sorteio entre elas para que se identiﬁque aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.
16.4. Na hipotese da nao-contrataoéo nos termos previstos no item 16.3, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
16.5. O disposto nos itens 16.2 e 16.3 somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
16.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada sera
convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos
apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.

17 - D|sPos|<;oEs GERAIS
17.1. Esta licitagao podera ser revogada por interesse pﬂblico e sera anulada por
ilegalidade de oﬁcio ou mediante provocagao de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
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17.2. Ocorrendo anulagao ou revogagao desta licitaoao, a Prefeitura Municipal
da Quijingue providenciara a publicaqéo no seu quadro de avisos, contando-se
a partir do primeiro dia util subsequente o prazo para a solicitagao de
reconsideragao.
17.3. As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre
interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre os interessados, desde
que nao haja comprometimento do interesse publico, a ﬁnalidade e a seguranoa
do contrato a ser ﬁrmado.
17.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse publico, poderao relevar
omissoes meramente formais, desde que nao reste infringido o principio da
vinculagao ao instrumento convocatorio.
17.5. Serao Iavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato publico de
abertura dos envelopes, as quais serao assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe
de Apoio e representantes credenciados presentes.
17.6. Os quantitativos poderao ainda ser alterados, observando-se os limites
previstos no § 1° do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.
17.7. E facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos
trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservaoao ou ressalva de
seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenoao de modo
formal.
17.8. O Pregoeiro elou o Prefeito Municipal, na forma do disposto no § 3° do art.
43, da Lei Federal n.° 8.666/93, se resenra ao direito de promover qualquer
2
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diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo
licitatorio.
17.9. A licitacao nao implica proposta de contrato por parte da Prefeitura
Municipal da Quijingue.
17.10. A qualquer momento, podera o licitante vencedor ser excluido da licitacao,
sem direito a indenizacao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sancoes
cabiveis, caso a Prefeitura Municipal da Quijingue tiver conhecimento de
qualquer fato ou circunstancia superveniente, anterior ou posterior ao julgamento
desta licitagao, que desabone sua idoneidade ou capacidade ﬁnanceira, técnica
ou administrativa.
17.11. Nenhuma indenizacao sera devida aos licitantes pela elaboracao elou
apresentacao de quaisquer documentos relativos a esta licitacao.
17.12. Os casos omissos no presente Edital serao resolvidos pelo Pregoeiro e
sua Equipe de Apoio.
17.13. Quaisquer duvidas quanto a interpretagao do presente Edital e seus
Anexos poderao ser dirimidas pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por
escrito, conforme prazo estabelecido no subitem 5.3 deste Edital, e
encaminhadas a Comisséo Permanente de Licitaoao, cujo telefone para contato
é o de n.° (75) 3387-2317.
17.14. As duvidas serao respondidas por escrito mediante correspondéncia
encaminhada a todos os interessados.
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17.15. Havendo qualquer duvida da Comissao na analise da Qualiﬁcacao
Técnica, podera a mesma solicitar um parecer técnico de proﬁssional qualiﬁcado.
17.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
17.16.1. Anexo I - Termo de Referéncia;

17.16.2. Anexo ll - Modelo de Credencial;
17.16.3. Anexo Ill - Modelo de Declaracao de Atendimento as Condicoes de
Habilitagao.
17.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentacao de Proposta e Planilha de Precos;
17.16.5. Anexo V - Minuta de Contrato.
17.17. 0 foro da Comarca de Euclides da Cunha- BA sera o unico competente
para dirimir e julgar todas e quaisquer duvidas que possam vir a decorrer do
presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a
ser.

Quijingue, 25 de Junho de 2020.

Arilton Cicero Santos Almeida
Pregoeiro Oﬁcial
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1. DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAQDES

1.1.Co|ima-se com a confeccao deste termo de referéncia minudenciar a
necessidade da Secretaria Municipal e Saude do Municipio de Quijingue, acerca
da contratacao de pessoa juridica de direito privado com ﬁns lucrativos, sem ﬁns
lucrativos ou ﬁlantropica para prestar servioos de saude e permitir o atendimento
aos usuarios dos senricos de saude do municipio, em unidade(s) movel(is), em
prevengao a pandemia do coronavirus (covid-19), conforme condicoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, e destinadas,
igualmente, ao proﬁcuo enfrentamento da emergéncia de saude publica
intemacional decorrente do CORONAVIRUS.
1.2.0s servicos de saude serao envidados com a realizacao de consultas nas
areas de cardiologia, ginecologia, endocrinologia e nutricao, conciliadas a
realizacao continua de exames laboratoriais, para que, a um so tempo, seja
possivel identiﬁcar cidadéos com doencas cronicas elou comorbidades e
reduzida imunidade, para que se encete tratamento adequado, evite-se a
imunodeﬁciéncia populacional, controle-se as comorbidades prognosticas
existentes na populacao, e, por ﬁm, seja possivel erigir mapeamento dos grupos
de riscos ao COVID-19, de modo a permitir, a partir de meticuloso planejamento,
eventual transpasse, em futuro proximo, para o isolamento vertical.
1.3. O objeto da contratacao tem a natureza de servico comum.

~
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1.4. Os quantitativos e respectivo item sao os discriminados em planilha anexa.
PROCEDIMENTOS

Qtn

.: ._.___i__ . . .

VALOR

TOTAL

. _ .... ._..i_._.._______. . ..._ _ .

.

___.... .

_ ..._

...i

Mamaria
1.2

USG Tireoide

150

1.3

USG Parede Abdominal

150

1.4

USG Abdomen Total

150

1.5

USG Transvaginal

200

2.2.1

eTrax

1
i_._ _

_..

._ ..;

A
.

..._. .

. .
. ___-

-

A
.

___.

_

._
.

__

200 l

_

250

_---

.

-

-

-

-

$4.1

4.2

Glicemia

400

4.3

Colesterol

400 A

4.4

HDL

400

4.5

LDL

400

4.6 Triglicérides

400

4.7

Calcio

400

4.8

Ferro

400

4.9

Ferritina

400

4.1

TGO

400

0
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Consulta e

250
8.1 Consulta

it

A

400 _

A

A

A

idiqudm
sala de RX equipada, 02 consultorios
de Ultrassom equipados, 02
consultorios de ECG equipados, 01
consultorio de Ecocardiograﬁa
equipado, 02 consultorios de
oftalmologia equipados, 02
consultorios de atendimento médico
equipados.
10 Encargos (X%)
11

Taxa Administrativa (x%)

12

Valor Total

1.5.A presente contratagao adotara como regime de execucao a empreitada por
preco unitario.
Da Unidade movel
1.5.1.1. Entende-se como "UNIDADE MOVEL" veiculo com
capacidade de transportar os equipamentos necessarios a realizacao
dos exames propostos devendo ser climatizada, comportar sala para
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realizacao destes, além de sala de espera com cobertura para
acomodar os usuarios.
1.5.1.2. O contratado devera disponibilizar unidade movel na qual
sera realizada prestagao do sen/ico de saude constante neste termo.
1.5.1.3. A Unidade movel devera dispor de capacidade para
transportar
equipamentos
para
realizacao
dos
exameslconsultas/procedimentos, abranger espacos proprios para o
funcionamento
de
consultorios,
salas
de
consultaslexameslprocedimentos, sala de recepcaolespera para os
pacientes com cobertura para acomodar os usuarios, cobertura de
toldos, devendo todos os ambientes ser climatizados e que operem de
acordo com todos os elementos técnicos de seguranca e normativas
dos estabelecimentos de saude;
1.5.1.4. Os equipamentos que comporao a Unidade Movel de
atendimento aos pacientes deverao atender as exigéncias da ANVISA,
certiﬁcacoes e portarias do Ministério da Saude.
1.5.1.5. O Municipio ira disponibilizar a area para comportar a
unidade movel e realizacao do servico.
JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATAQAO

1.6. O Municipio de Quijingue, assim como todos os Entes Federativos, sem
excegao, encontram-se diante de enfrentamento de situagao emergencial
gerada pelo Novo Coronavirus (COVID-2019) com sério comprometimento a
seguranga das pessoas.
1.7.0 COVID-2019 trata-se de um novo agente da familia denominada
Coronavirus e, de acordo com informacoes atuais, a via de transmissao ocorre
de pessoa a pessoa e se da por goticulas respiratorias ou contato fisico.
8
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1.8.0s primeiros casos foram constatados na China, porém, de acordo com F
Organizacao Mundial de Saude e Ministério da Saude de nosso pais, a maioria
absoluta dos Estados Brasileiros ja conﬁrmaram agentes contagiados em seu
territorio, com certeza, nao retorica, de que ha transmissao local, em diversas
unidades federativas do Brasil. Assim, o possivel aumento e agravamento dos
casos enseja uma resposta imediata da Secretaria de Saude do Municipio da
Quijingue no cumprimento de sua funcao de protecao e recuperagao da saude
da populacao e, notadamente, dos usuarios dos services publicos de saude. Fazse necessario planejar e executar, em carater emergencial uma acao organizada
e integrada ao possivel evento de contaminacoes da populagao com o COVID19.
1.9.0 enfrentamento de uma possivel epidemia requer a normatizacao de
procedimentos e orientacoes gerais através de protocolos, ﬂuxogramas,
diretrizes, recursos técnicos, materiais e insumos de prevencao de contagio,
transmissao e manejo clinico de casos suspeitos.
1.10. Por essa razao, foram editados diversos instrumentos normativos, como
a Lei n° 13.979I2020, que dispoe sobre as medidas de enfrentamento da
emergéncia de saude publica de importancia intemacional decorrente do
CORONAVIRUS, da Portaria GM n° 188/2020, por conduto da qual foi declarada
Emergéncia em Saude Publica de lmportancia lnternacional (ESPIN) em
decorréncia da infecoéio humana pelo novo coronavirus, o Decreto Estadual n°
1 9.549/2020.
1.11. Para viabilizar as medidas de prevencao e controle de infeccao a serem
implementados pelos proﬂssionais que atuam nos sen/icos de saude, sac
necessarios, para além de equipamentos de protecao individual, insumos de
laboratorio e medicamentos, rigido mapeamento médico-clinico de toda
populacao municipal, senao de parcela expressiva, notadamente porque o
contagio com o novo virus ja se apresenta disseminado em todas as regioes do

_
9
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pals e em todas as camadas populacionais, sobretudo para que se identiﬁquem
aqueles sujeitos cujo organismo carega de atengao especial pelos proﬂssionais
de saude, ja desenvolveram os sintomas da patologia ou que tenham mantido
contado com portadores da enfennidade, tudo para que se possibilidade
eﬁciente tratamento de enfermidades ou deﬁciéncias imunolégicas que dao
ensanchas a evolugao mais agressiva do COVID-19, e, futuramente, possa ser
assegurado o isolamento e tratamento tempestivo do paciente, sem 0 que, ao
que se percebe de experiéncias estrangeira e nacional, havera sério
comprometimento a seguranca das pessoas e nosso sistema de saude podera
entrar em colapso.
1.12. Diante desse cenario, diversos municipios da regiao convergiram para o
reconhecimento da necessidade de criar barreiras sanitarias para evitar o
ingresso descontrolado de cidadaos que fogem dos grandes centros urbanos
para o interior do pais, em forte processo migratorio, muitos deles ja contagiados
e assintomaticos, quando nao, em fase fortemente contagiosa, transportados em
onibus irregulares ou, até mesmo, escondidos no interior de caminhoes bails.

1.13. O municipio de Quijingue, ja possui casos notiﬁcados de COVID-19 e esta
localizado em uma regiao que ja apresenta diversos casos, para manter essas
estatisticas em zero ou pelo menos em ntimeros aceitaveis, foram adotadas
diversas medidas de enfrentamento a exemplo de decreto de fechamento de
comércio, escolas, aglomeracoes, entre outras medidas. Entretanto, o que se
percebe é um aumento signiﬁcativo da demanda reprimida em consultas e
exames, principalmente nas areas de cardiologia, responsaveis pelas
cardiopatias, principalmente as isquémica, insuﬁciéncia cardiaca congestiva, cor
pulmonale, e outras cardiopatias e endocrinologia que carregam consigo a
enfermidade da Sindrome metabolica, causadora da hipertensao arterial
sistémica, diabetes melittus, intolerancia a glicose, glicemia de jejum alterada,
dislipidemias, hipertrigliceridemia, anormalidade no HDL, hipercolesterolemia,
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hiperuricemia, doenca hepatica gordurosa nao alcoolica e esteato-hepaWit8Mii;i§.t»)°
alcoolicas.
1.14. Segundo a revista American Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine, cientistas americanos e chineses identiﬁcaram que, até o momento,
os principais sintomas apresentados pelas vitimas foram febre, falta de ar e

‘
alcwa

fadiga. Hipertensao, diabetes e doenca coronariana somaram-se as
comorbidades mais comuns. “Esperamos que esse estudo transmita a seriedade
da Covid-19 e enfatize os grupos de risco de homens acima de 50 anos com
condicoes cronicas comorbidas, incluindo hipertensao, doenca coronariana e
diabetes", reforca Yingzhen Du. Este aumento de demanda, além de gerar
comorbidades prognosticas, ideal para a letalidade com a infeccao do COVID19, provocam, também, a indesejada baixa imunidade, porta de entrada para o
virus no corpo humano.
1.15. Esta acao visa, pois, diminuir a demanda reprimida da populacao, em
especial usuarios do SUS, detectar e tratar possiveis doencas pré-existentes,
aumentar a imunidade de pessoas através da prescricao de medicamentos e ou
acompanhamento nutricional, e preparar 0 municipio para eventual
vertlcalizacao do isolamento social.
1.16. Neste contexto, os atendimentos serao realizados através de
prestador(es) a ser(em) contratado(s) pela SMS Secretaria Municipal de Sallide
deste municipio, que realizarao os atendimentos através de unidades moveis,
com objetivo de superar as ﬁlas de espera em alguns procedimentos,
promovendo assim a integralidade da asslsténcia a sailide, possibilitando
ampliagao do acesso dos pacientes aos sen/icos deﬁnidos no projeto.
1.17. A disponibilizacao de servicos estratégicos concentrados numa mesma
area geograﬁca e em localizacao privilegiada sao ideais para captacao dos
usuarios. Os atendimentos de carater preventivo e curativo com reduzido tempo
de espera entre o diagnéstico e tratamento podem representar uma maior
Pag
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adesao do paciente as recomendacoes médicas devido ao menor custo de
deslocamento ou custo zero, sendo que nesse contexto existe a possibilidade de
a integralidade poder ser realizada na propria unidade movel.
1.18. A integralidade do atendimento numa mesma oportunidade fortalece a
atencao aos usuarios dos servigos publicos de Saude no municipio de em
diversas areas médicas. Com acoes previstas por meio deste entabule esperase que a captacao prévia do paciente possa reduzir o tempo entre a suspeita
diagnostica e a conﬁrmagao do diagnostico propriamente dito, assim como o
tempo entre o diagnostico e o tratamento.
1.19. O enredo retro condensado revela, entao, a necessidade de se contratar
entidade idonea que garanta, com sua capacidade instalada, o acesso dos
utentes as consultas médicas e exames necessarios a proficua proﬁlaxia aos
efeitos nocivos do COVID-19, sobretudo para assegurar que aqueles porventura
suspeitos de infeccao serao conduzidos as unidades de sailide e submetidos a
isolamento e tratamento adequados.
1.20.A

aludida

contratacao

esta,

pois,

diretamente

relacionada

ao

enfrentamento da emergéncia em saude publica de importancia intemacional
decorrente do coronavirus. A solucao alvitrada originalmente conduziria a um
processo licitatério. Considerando, todavia, que é impossivel ao Municipio, em
razao do prazo, a ultimacao de licitacao em tempo a acudir as necessidades
provocadas pela pandemia do novo coronavirus, temos que a dispensa
emergéncia é medida que se reclama, como forma de garantir a seguranca dos
nossos proﬂssionais de saude e para 0 atendimento pleno das necessidades dos
cidadaos do municipio.
1.21. A entidade contratada devera disponibilizar proﬂssionais qualiﬁcados para
executarem os servicos de satide, unidade moveis com capacidade de
atendimento, atender a populacao em horarios previamente determinados (para
que se evite aglomeracoes).
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1.22. Os servicos serao prestados 08 (oito) horas por dia, durante quinze dias
ininterruptos, em turnos de 4 horas. Os colaboradores devem estar municiados
com os equipamentos individuals de protecao, alcool gel, mascaras, luvas e
identiﬁcados por cracha.
1.23.0 quantitativo foi estabelecido com esteio na perspectiva da demanda
futura, considerando o numero de municipes e o tempo de execucao do contrato.

REGENCIA LEGAL:
3.1Esta licitagao obedecera as disposicoes das normas gerais da Lei federal n°
10.520/02 e da Lei n° 8.666/93 e da Portaria de Consolidacao n° 01 e 06 de 28 de
Setembro de 2017 do Ministério da Saude.
3.2. Justiﬁca-se a aderéncia a forma presencial do pregao porquanto o Municipio
ressente-se de viabilidade técnica para a realizacao do pregao sob sua forma
eletronica notadamente porque, malgrado disponha de tecnologia de internet, esta
padece de instabilidade assaz pemiciosa a necessaria formulacao e ao
processamento dos lances virtuais e, a reboque disso, a proficua conducao do pregao
eletronico.
DA CLASSIFICAQAO DOS SERVIQOS E FORMA DE SELEQAO DO
PRESTADOR DE SERVIQOS

1.24. Trata-se de servico comum a ser contratado por meio da modalidade
pregao, com fulcro na lei n° 10.520/02.
1.25. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer
das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta é
vedada.
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1.26. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio aHh€\lﬁ%rg§g;CSp|La
empregados da Contratada e a Administracao Contratante, vedando-se qualquer
relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.
MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO: O servico devera compreender todo o
elenco de especialidades previstas na caracterizacao do objeto, bem como a
realizacao de consultas, exames diagnésticos com relatorios, preenchimento de
Ficha de Referéncia I Encaminhamento médico com indicacao terapéutica e de
conduta médica no que couber.
O acesso aos procedimentos contratados, bem como o encaminhamento e
atendimento do usuario dar-se-a através de ﬂuxos deﬁnidos pela Secretaria
Municipal de Saude.
O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) atender de forma integral todo o elenco
previsto no anexo, garantindo que aqueles que acudirem a realizacao de
exames, consultas e demais procedimentos previstos no periodo do mutirao.

~
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1.27. O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) registrar no sistema de infomgca
deﬁnido pela SMS todos os procedimentos, conﬁrmando-os na sua execucao,
para ﬁns de faturamento.

CPL
l

1.28. A prescricao de medicamentos deve obsenlar a Politica Nacional de
Medicamentos.
1.29. O atendimento devera ser de acordo com a Politica Nacional de
Humanizacao do SUS.
1.30. O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) atender a legislacao no que diz
respeito as pessoas com deﬁciéncia.
1.31. O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) observar os protocolos técnicos de
acesso, atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saude e
respectivos gestores do SUS.
1.32. O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) cumprir as legislacoes pertinentes ao
SUS.

1.33. O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) estar devidamente cadastrada no
CNES, além de manté-Io permanentemente atualizado.
1.34. O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) cumprir as normas sanitarias.
1.35. O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) apresentar e atualizar certidoes ou
qualquer outro documento sempre que soiicitado pela SMS.
1.36. O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) comunicar a SMS qualquer alteracao
nas suas atividades ou irregularidade de que tenha conhecimento.
1.37. O(S) PRESTADOR(ES) devera(ao) utilizar os sistemas de informacao
indicados pela SMS no tocante a regulacao e faturamento dos servicos.
1.38. Sera terminantemente proibido o fechamento da unidade no periodo de
funcionamento e a suspensao do servico, sem comunicacao prévia e por escrito
a SMS com sua anuéncia, sob pena de sangao administrativa
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1.39. Até 100% do quantitativo de procedimentos pode ser destinado ao
atendimento nao programado, casos em que O(s) PRESTADOR(ES) podera(ao)
realizar o atendimento por demanda espontanea, sem agendamento prévio
1.40. A Secretaria Municipal da Saude adotara como medidas para reduzir o
absenteismo: contatar o cidadao agendado que estava em ﬁla de espera,
conﬁrmar o agendamento, proporcionar o translado do paciente ao local, excluir
da ﬁla os casos de ébito e os que ja haviam realizado procedimento ou os que
nao mais apresentem interesse.
1.41. O prazo de execucao dos servicos sera de 15 dias e devera iniciar-se
apés a assinatura do contrato.

OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
1.42. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
1.43. Exercer o acompanhamento e a ﬁscalizacao dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;
1.44. Notiﬁcar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeigoes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos
servigos, ﬁxando prazo para a sua corregao, certiﬁcando-se que as solucoes por
ela propostas sejam as mais adequadas;
1.45. Pagar a Contratada 0 valor resultante da prestacao do servico, no prazo
e condigoes estabelecidas neste termo de referencia;
1.46. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da Nota FiscalIFatura
da contratada, no que couber.
1.47. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
Pag
na46

CNPJ: 13.698382/000]-26
Praca Hermégenes José da Silva, S/N Centro- Tel.: (075)3387-2196/2317.
CEP: 48.830-000- Quijingue - Bahia

Curr|lSsE0 G9 §.iCiiEl"¢i‘
FL. N0
Stag?

ESTADO DA BAHIA

, Y

0* 2 3*

Servidarcema i
Mem

IS Si l.va

1.47.1.
exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto, tais como
nos servicos de recepcao e apoio ao usuario;
1.47.2.
direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
1.47.3.
considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio orgao ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.
1.48. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;
1.49. Realizar avaliagoes periédicas da qualidade dos servigos, apés seu
recebimento;
1.50. Cientiﬁcar o érgao de representacao judicial da Procuradoria do Municipio
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacoes
pela Contratada;
OBRIGAQOES DA CONTRATADA
1.51. Executar os servicos conforme especiﬁcacoes deste Termo de Referéncia
e de sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especiﬁcadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;
1.52. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, os servioos efetuados em que se
veriﬁcarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;
1.53. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Uniao ou a entidade
Pag
na47

CNPJ: l3.698.782/0001-26
Prar;a Hermrigenes José da Silva, S/N Centro- Tel.: (075)3387-2l96/2317.
CEP: 48.830-000- Quijingue - Bahia

'

_‘

In
Q
UUllll§°DGO(9ﬁ I-11'
T.

“%. '~= -IO _

$erM
FL. N

ESTADO DA BAHIA

. "

Memb H}’CP

federal, devendo ressarcir imediatamente a Administracao em sua mtegralida e.
ﬁcando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
1.54. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinacoes
em vigor;
1.55. Vedar a utilizacao, na execucao dos servigzos, de empregado que seja
familiar de agente piiblico ocupante de cargo em comissao ou funcao de
conﬁanca no orgao Contratante;
1.56. A contratada devera entregar ao setor responsavel pela ﬁscalizacao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do
FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme
alinea “c" do item 10.2 do Anexo Vlll-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
1.57. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacées previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especiﬁca, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;
1.58.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos servicos.
1.59. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.
gna4-8
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1.60. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
1.61.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.
1.62. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servioos, de modo a
conduzi-los eﬁcaz e eﬁcientemente, de acordo com os documentos e
especiﬁcacoes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
1.63. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Pﬁrblicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicoes de seguranca,
higiene e disciplina.
1.64. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as

especiﬁcacoes do memorial descritivo.
1.65. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizaoao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;
1.66. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condicées de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas
neste Projeto Basico;
1.67.Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacao, quando a contratada houver se beneﬁciado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.
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1.68. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorrencia do
cumprimento do contrato;
1.69. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto
deste Projeto Basico, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
1.70.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as nom1as de seguranca da Contratante;
1.71.Prestar os servioos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fomecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
CONTROLE E FISCALIZAQAO DA EXECUQAO

1.72. O acompanhamento e a ﬁscalizacao da execucao do contrato consistem
na veriﬁcagao da conformidade da prestacao dos sen/icos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.
1.73. O representante da Contratante devera ter a qualiﬁcacao necessaria para
o acompanhamento e controle da execucao dos sen/loos e do contrato.
1.74. A veriﬁcacao da adequagao da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto tenno de referéncia.
Pag
na5O

CNPJ: l3.698.782/0001-26
Praca Hermégenes José da Silva, S/N Centro- Tel.: (075)3387-2196/2317.
CEP: 48.830-000- Quijingue - Bahia

_H
ESTADO DA BAHIA

C;uililss‘é0
FL'r§;,n ucemario ' Silva

Se

‘ ‘P4

° /Q CPL

1.75. A ﬁscalizacao do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.
1.76. A conformidade do materialltécnica/equipamento a ser utilizado na
execucao dos sen/loos devera ser veriﬁcada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especiﬁcacées técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
1.77. O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias veriﬁcadas, adotando as providéncias necessarias ao ﬁel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
1.78. O descumprimento total ou parcial das obrigagoes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacao de sangoes administrativas,
previstas neste Termo de Referénciae na legislacao vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.
1.79. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e slstematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de ﬁscalizacao ou Crnico sen/idor, desde que, no exercicio
dessas atribuicﬁes, ﬁque assegurada a distincao dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as acoes
relacionadas a Gestao do Contrato.

1.80. A ﬁscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
1
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irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibit

a

PL

Sr

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e ﬁscais, de conformidade com 0 art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
1.81.Sera dedignado(a) o(a) servidor(a), Senhor(a)
,

matricula n°

, como gestor operacional do Contrato, que sera

responsavel pelo acompanhamento e ﬁscalizacao da execucao, anotando em
registro préprio as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos
contratados, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
defeitos obsenrados.
1.82.As decisﬁes e providencias que ultrapassarem a competéncia do gestor
operacional do contrato deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para adogao de medidas convenientes.
DO RECEBIMENTO E ACEITAQAO DO OBJETO
1.83.A emissao da Nota FiscallFatura deve ser precedida do recebimento
deﬁnitivo dos servicos, nos termos abaixo.
1.84. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA devera entregar toda a documentacao comprobatoria do
cumprimento da obrigacao contratual;

1.85.0 recebimento provisério sera realizado pelo ﬁscal técnico e setorial ou pela
equipe de ﬁscalizacao apos a entrega da documentacao acima, da seguinte
forma:
1.85.1.
A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de proﬁssionais técnicos competentes, acompanhados
dos proﬁssionais encarregados pelo servico, com a ﬁnalidade de veriﬁcar a
adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes ﬁnais que se ﬁzerem necessarios.
2
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1.85.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao ﬁnal de cada periodo de
faturamento, o ﬁscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacoes da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato
1.85.1.2. A Contratada ﬁca obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se veriﬁcarem
vicios, defeitos ou incorrecﬁes resultantes da execucao ou materiais
empregados, cabendo a ﬁscalizacao nao atestar a iiltima elou (mica medicao de
servioos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
1.85.1.3. O recebimento provisorio também ﬁcara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuals e lnstrucoes
exigiveis.
1.85.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada ﬁscal ou a equipe de ﬁscalizacao devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicoes, e encaminhalo ao gestor do contrato.
1.85.2.1. quando a ﬁscalizacao for exercida por um l]I'llCO servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relacao a ﬁscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento deﬁnitivo.
1.85.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do rlrltimo.
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1.85.2.2.1. Na hipétese de a veriﬁcagao a que se refere o paragrafoaiiten
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumandose o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.
1.86.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento deﬁnitivo,

ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:
1.86.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada
pela ﬁscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcaes;
1.86.2.
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁnitivo
dos servicos prestados, com base nos relatorios e documentagées
apresentadas; e
1.86.3.
Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela ﬁscalizacao, com base no instrumento de
Medicao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
1.87.0 recebimento provisorio ou deﬁnitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em
vigor.
1.88. Os sen/icos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especiﬁcacoes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.
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1.89.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota FiscalIFatura.
1.89.1.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores deverao
ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias iiteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.
1.90.A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento deﬁnitivo
do servico, conforme este Projeto Basico
1.91.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade ﬁscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oﬂciais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
1.92. O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:
1.92.1.
o prazo de validade;

1.92.2.

a data da emissao;

1.92.3.
1.92.4.
1.92.5.

os dados do contrato e do érgao contratante;
o periodo de prestacao dos servicos;
o valor a pagar; e

1.92.6.
eventual destaque do valor de retencées tributarias cabiveis.
1.93. Havendo erro na apresentacao da Nota FiscallFatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacao da despesa, 0 pagamento ﬁcara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualquer onus para a Contratante;
1.94. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.
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1 . 95 . Antes de cada p ag amento a contratada . sera realizada corlé
lveriﬁcar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas neste Termo de
Referéncia.
1.96. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notiﬁcacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Liteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
1.97. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela ﬁscalizacao da
regularidade ﬁscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
1.98. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
1.99. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao.
1.99.1. Sera rescindido 0 contrato em execugao com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
prlrblico de alta relevancia, devidamente justiﬁcado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante
1.99.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.
1.100.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor pillblico da ativa
do érgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.
6
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ESTADO DA BAHIA
1.101. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma fonna, para tanto, ﬁca convencionado que a
taxa de compensacao ﬁnanceira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:
EM = l x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Ntimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
l = indice de compensagao ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I
_

( 6 I 100 l= 0,00016438
)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

' T-s5_'_
REAJUSTE
1.102.

Os precos sao ﬁxos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data limite para a apresentacao das propostas.
1.103.
Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o indice INPC exciusivamente para
as obrigacﬁes iniciadas e concluidas apés a ocorrencia da anualidade.
GARANTIA DA EXECUQAO

7
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1.104. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao, porquanto nao
estejamos diante de contratagao de servicos de natureza continuada com
dedicacao exclusiva de mao de obra e, ademais, ante ao curto periodo e
urgéncia da contratagao.

DAS sA|vcoEs ADMINISTRATIVAS
1.105. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
1.105.1.
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacées
assumidas em decorrencia da contratacao;
1.105.2.
ensejar o retardamento da execucao do objeto;
1.105.3.
falhar ou fraudar na execucao do contrato;
1.105.4.
comportar-se de modo inidoneo; ou
1.105.5.
cometer fraude ﬁscal.
1.106. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:
1.106.1.
Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de
quaisquer das obrigacées contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos signiﬁcativos para o servico
contratado;
1.106.2.

Multa de:

1.106.2.1.

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por

dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da
Administracao, no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao
do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;
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0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor

adjudicado, em caso de atraso na execuoao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacao assumida;
1.106.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigagao assumida;
1.106.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
1.106.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). 0 atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracao CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato;
1.106.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.
1.106.3.
Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
1.106.4.
Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Pirblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;
1.107. As sangoes previstas acima poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
1.108. Para efeito de aplicacao de multas, as infracaes sao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
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GRAU

L

CORRESP

DENCIA
‘

@"’

0 , 2% ao dia
' sobre o va or mensa do contrato
0,4% ao dia sobre o va or mensa do contrato
0.8% ao dia sobre o va or mensa do contrato
1,6% ao dia sobre o va or mensa do contrato
3,2% ao dia sobre o va or mensa do contrato
Tabela 2

INFRAQAO
ITEM

DESCRIQAO

GRAU

Permitir situacao que crie a possibilidade de
1

causar dano ﬁsico, lesao corporal ou
conseqtiencias letais, por ocorréncia;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servicos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

3

Manter funcionario sem qualiﬁcacao para
executar os servicos contratados, por
empregado e por dia;

O3

4

Recusar-se a executar servico determinado
pela ﬁscalizacao, por servigo e por dia;

O2

O
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5

Retirar funcionarios ou encarregados do
servico durante o expediente, sem a
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;

Mem

‘Silva
5’

O3

Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a
6

assiduidade e a pontualidade de seu

01

pessoal, por funcionario e por dia;

Cumprir determinacao formal ou instrucao
7

complementar do érgao ﬁscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de
8

9

modo inconveniente ou nao atenda as
necessidades do servlgo, por funcionario e
por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de
Referénciae seus Anexos nao previstos
nesta tabela de multas, apés reincidéncia
formalmente notiﬁcada pelo orgao

01

03

ﬁscalizador, por item e por ocorréncia;

10

indicar e manter durante a execucao do
contrato os prepostos previstos no Projeto
Basicolcontrato;

01

:
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Providenciar treinamento para seus
funcionarios conforme previsto na relacao de

01

obrigacées da CONTRATADA
1.109. Também ﬁcam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, as empresas ou proﬁssionais que:
1.109.1.
tenham sofrido condenacao deﬁnitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;
1.109.2.
tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;
1.109.3.

demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a

Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.
1.110.A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
1.110.1.
Nao correrao os prazos processuais em desfavor da
CONTRATADA em processo administrativo para aplicacao das sangoes deste
item enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto
Legislativo n° 6, de 2020, nos termos do art. 6°-C da Lei n° 13.979120.
1.111.As multas devidas elou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Uniao e
cobrados judicialmente.
1.111.1.
Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
~_
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causados pela conduta do contratado, a Uniao ou Entidade podera oobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.
1.113.A autoridade competente, na aplicagao das sancﬁes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracao, obsewado o principio da
proporcionalidade.
REQUISITOS DE CONTRATAQAO E HABILITACAO DO PRESTADOR DE
SERVIQOS

Para comprovacao de Regularidade Fiscal:
13.1.1Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (certidao
conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional)
13.1.2 Prova de regularidade ﬁscal com a Fazenda Estadual, mediante
apresentacao de Certidao expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicilio ou sede proponente, ou outra equivalente,
na forma da Lei.
13.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante
apresentacao de Certidao expedida pelo Municipio do domicilio ou
sede proponente, na forma da Lei.
13.1.4 Certiﬁcado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situagao regular no
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cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
13 1.5 Certidao de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT).
13 1.6 Em caso de enquadramento, apresentar declaracao de suspensao
de enoargo ﬁscal (IRRF), assinada pelo responsavel pela
instituicao e pelo contador responsavel.
131.7Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ).
Para comprovacao de Regularidade Técnica:
Documentos do Responsavel Técnico:
13.2.1.1 Copia do RG e CPF ou outra equivalente, na forma da Lei.
13.2.1.2 Copia do diploma do curso superior elou Cépia da carteira
do registro proﬁssional expedida pelo Conselho Regional de
Classe.
13.2.1.3 Cépia do Certiﬁcado de Responsabilidade Técnica expedido
pelo respectivo Conselho de Classe, dentro do prazo de
validade.
13.2.1.4 Documentos do Corpo Clinico:
13.2.1.5 Cépia do diploma do curso superior na area indicada elou
Copia da carteira do registro proﬁssional expedida pelo
Conselho Regional de Classe.
13.2.1.6 Titulo de Especialista ou Residéncia Médica reconhecida
pelo MEC do corpo clinico (nos casos em que o Ministério da
Sande exija habilitacao especiﬁca do servico).
13.2.1.7 Cépia do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saﬂde) atualizado, disponivel no endereco eletrﬁnico
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Para comprovacao da qualiticacao econamico-ﬁnanceira:
1.113.1.

Balanco Patrimonial e Demonstracaes Contabeis do Crltimo

exercicio social, ja exigiveis, na forma da lei, comprovando a boa situacao
ﬁnanceira, podendo ser atualizado por indices oﬁciais na hipétese de
encerrados a mais de 3 (trés) meses da data de sua apresentacao, vedada
a substituicao por Balancetes e Balancos provisérios.
1.113.1.1.
O Balanco Patrimonial devera ser acompanhado de cépia
do termo de abertura e de encerramento extraidos do livro Diario,
devidamente registrado no Orgao competente.
1.113.1.2.
Somente instituicoes que ainda nao tenham completado
seu primeiro exercicio ﬁscal, poderao comprovar sua capacidade
econémico-ﬁnanceira por meio de balancetes mensais, conforme o
disposto na Lei Federal n.° 8.541/92.
1.113.2.
Certidao Negativa de Faléncia ou recuperaoao judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, nos casos de
pessoas juridicas com ﬁns lucrativos.
1.113.3.
As certidoes valerao nos prazos que lhes sao préprios;
inexistindo esse prazo, reputar-se-ao validas por 90 (noventa) dias
corridos, contados de sua expedicao.
DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS.

1 114. (lndicar a dotacao orcamentaria da contratacao,)
DO VALOR ESTIMADO
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1.115. O valor estimado para essa contratacao é de R$ .... .. (.......................... ..),
ofertado pela ..
ANEXOII
MODELO DE CREDENCIAL

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 016/2020

(usar papel timbrado da empresa, incluido endereco e CNPJ)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Quijingue I BA

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a)
portador(a) da Carteira de ldentidade n°
, expedida pelo
, para nos representar no processo licitatério relativo ao Prega

Q
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Presencial n°
, podendo o mesmo formular lances verbais a propost
on a
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de
recurso e apresentar impugnacao a recursos, assinar atas, recorrer de decisﬁes
administrativas, enﬁm, praticar todos os atos inerentes a referida licitacao.
Atenciosamente,

ldentiﬁcacao e assinatura do outorgante

(Obs.: é necessario o reconhecimento da firma do outorgante).
ANEXOIII
MODELO DE DECLARAQAO DE ATENDIMENTO AS CONDIQDES DE
HABILITACAO

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N°016/2020

(usar papel timbrado da empresa, incluido enderego e CNPJ)

DECLARAQAO DE ATENDIMENTO AS CONDIQOES DE HABILITAQAO
Pag
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Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Quijingue I BA

Sr. Pregoeiro,

A ...................... ..(Razao Social da empresa) ................ CNPJ °................
localizada a.............................. .. DECLARA, para ﬁns de participagao na Iicitagao
Pregao Presencial n°.................... promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL
DA QUIJINGUE, e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigéncias de
HABILITACAO contidas no referido Edital.
Local de data,
(ldentiﬁcacao e assinatura do responsavel pela empresa).
ANEXOIV
MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 016/2020

A
PREFEITURA MUNICIPAL DA QUIJINGUE
Praca Hemiogenes José da Silva, SIN Centro- Tel.: (075)3387-2196/2317.
CEP: 48.830-000- Quijingue-Bahia.

Prezados Senhores,

~
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Atendendo a convocacao feita pelo Edital de Pregao Presencial n.° 016/2020,
estamos apresentando proposta para contratacao de empresa para a prestacao
de servicos médicos em regime de Multirao para atender a demanda reprimida
da secretaria municipal de Saude, conforme caracteristicas constantes do Anexo
I - Termo de Referéncia, parte integrante e indissociavel deste Edital.
- objeto da licitacao em referéncia, declarando expressamente, que:
- recebemos todas as informacoes e documentos necessarios a elaboragao da
proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Precos contendo a descricao,
quantidade, valor unitario e global do(s) item(ns), bem como total geral por
extenso;
- o servico cotado atende a todas as exigéncias do Edital relativas a
especiﬁcacao e caracteristicas, inclusive técnicas;
- concordamos, sem qualquer restricao, com as condigoes de execucao
indicadas no Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos
bens objeto desta licitacao;
- nos precos propostos estao inclusas todas as despesas e custos relacionados
com o fomecimento a ser executado, especialmente, os de natureza tributaria,
trabalhista e previdenciaria, constituindo-se, portanto, na Linica remuneraoao
devida pelo contratante para execucao completa do contrato
- o portador desta carta Sr.
, R.G.
, esta devidamente habilitado a prestar todas as informacoes e
esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em
nome desta empresa, os compromissos e obrigaccies relacionados com esta
licitacao;

81869
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- a proposta tera prazo de validade de _(
da data da sua entrega.

)dias corridos, a contar

Local e data

(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Numero de ldentidade do declarante)
ANEXO IV

MODELO DE PLANILHA DE PRECOS
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° O16/2020
ITENS
PROCEDIMENTOS
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VALOR
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1.1

USG Mamaria D

1.2

USG Tireoide

150

1.3

USG Parede Abdominal

150
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1.5

USG Transvaginal
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Glicemia

400

Colesterol

400

HDL

400

LDL

400

Triglicérides
Calcio

400

Ferro

400

Ferritina
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_—2

1

“T

r

_"___*__

Consulta e Preventivo Completo
iﬁmr a
7
T
H

_r__

1

"

-iii

400

I-Ia-

F“:i

I
°""‘I.
'j"_i_!
. III

_

U

_

I-j.-._

I'
i
'1
F~- .

I---.

"'''1
'='-'
9i- '-1~-w—<|~.\=,., :3‘

;. j.;-1_II.
1;-§:;,I_;I '5-E; '.=;.-I_;-:._1_- -".-;__=

Ii
.'

I
I'IL

1';
'.
r.__'

|.I
-II_

' ' |.:.

i5
-.
I
:I
= ;'I;

':-I . !':I.:.I I
I'

I'
..E'_:|

Consulta

F

-_.r'

, I

':|-I
-I.

I
I:
'2.5
'2

400

'2'"? r W ' mirrﬁ

_ fi

M

250
.I._I..
_-1I|‘,I,_,I

I.;-0
-,-.I
.-I.
_-_

_ ,_ I

1"..- *1."4=1
|--.-;
'“.
I--.1'-.-l"r'5' <-

it-“FfI-EI,I_._\a;I.II=I_;_I4|I,.. I3 '.-=./',.|=;1-|.'-' .—. '_.'
"‘
‘fa,
-Ir-|. "15:
I

I,x.-_.._. 7.4

I “mm”

250

Consulta
J
if
.-.-'

‘1

" “

Consulta

':7__TErbfriﬂn
_ _niT F_":"_"—___
1

250

______

1',
S-|
5
:_I
-O-; _=§

Ti"?

"
i II

Unidades Moveis equipadas com 01
sala de RX equipada, O2 consultorios
de Ultrassom equipados, 02
consultérios de ECG equipados, 01
consultorio de Ecocardiograﬁa
equipado, 02 consultorios de
oftalmologia equipados, 02
consultérios de atendimento médico
equipados.
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10

Encargos (X%)

11

Taxa Administrativa (x%)

12

Valor Total

Local e data.
PROPONENTE:
DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Razao Social:

Enderego CompletoITelefone:
A N E X O V - l\/IINUTA DE CONTRATO
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 016/2020

O Municipio da Quijingue, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJIMF sob o n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede a Avenida x>otxxxxxx,
Quijingue - BA, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro
lado, a
, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJIMF sob o n° _._._I0001-_, estabelecida a Rua
,
n° _, Edificio
,
de seu Sécio-Gerente,

,

, no Municipio de
, através
, portador de cédula de ldentidade

n°
SSP/BA e CPF n° _._._-_, denominando-se a partir
de agora, simplesmente, CONTRATADA; ﬁrmam o presente Contrato de
Fornecimento de
,
decorrente da homologagao da licitacao na modalidade de Pregao Presencial n.°
016/2020, pelo Prefeito Municipal em
I
I
; sujeitando-se os

CNPJ: l3.698.782/0001-26
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contratantes a Lei Federal n.° 8.666/93 (com suas modiﬁcacoes), e as clausulas
contratuais abaixo descritas.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de empresa
para a prestacao de servicos médicos em regime de Multirao para atender a
demanda reprimida da secretaria municipal de Sande, cuja descrigao detalhada
bem como as obrigacoes assumidas pela mesma, constam do processo
licitatorio na modalidade Pregao Presencial n.° 016/2020.
Paragrafo Cmico. O processo, normas, instrugoes, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitacao modalidade Pregao Presencial n.°
016/2020, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual
independente de transcricées.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorara pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua
assinatura, devendo ser observado 0 prazo de 15 (quinze) dias, para execugao
dos servicos.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS
OBRIGACOES DAS PARTES
0 presente Contrato subordina-se ao regime de fomecimento parcelado, sendo
dele decorrentes as seguintes obrigacﬁesz
l- da CONTRATADA:
H373
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a) entregar o(s) bem(s) descritos) na Clausula Primeira, de acordo com a
proposta apresentada;
b) responder pelos vicios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preco estipulado na Clausula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se ﬁzerem necessarios para o
adimplemento das obrigacées decorrentes deste contrato;
e) nao transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar a Prefeitura Municipal da Quijingue os eventuais casos fortuitos e
de forga maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias Crteis apés a veriﬁcacao do fato
e apresentar os documentos para a respectiva aprovacao, em até 5 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorréncia, sob pena de nao serem
considerados;
g) e todas aquelas constantes do termo de referéncia.
ll- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condigoes e situacﬁes
estipuladas na clausula quarta;
b) receber o(s) bem(s) descritos na Clausula Primeira.
§ 1°. E obrigagao comum o cumprimento dos prazos avencados neste
instrumento.
§ 2°. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer
anus, o produto que nao corresponda as caracteristicas descritas na Clausula
Primeira.

c) e todas aquelas constantes do tenno de referéncia.
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CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
O objeto do presente contrato sera recebido pelo CONTRATANTE na forma do
disposto no inciso ll do art. 73 da Lei Federal n.° 8.666/93, com suas posteriores
alteracoes.
Paragrafo Crnico. Ainda que recebido em carater deﬁnitivo, subsistira, na forma
da lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeicao e

especiﬁcacao do objeto deste contrato.
CLAUSULA QUINTA - D0 PRECO
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelo fomecimento do servigo objeto
do presente contrato, a importancia estimada de R$
(
), ﬁxada de acordo com o Edital de licitacao Pregao
Presencial n.° 016/2020.
CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrao por conta da
Lei Orcamentaria do Municipio da Quijingue, a conta da seguinte programagao:
Orgao: 0600 — Secretaria de Saﬁde
Unidade: 0601 - Secretaria de Satlde
Projeto/Atividade: 2059 - enfrentamento de emergéncia de saride prirblica
decorrente do coronavirus
Fonte — 14
Valor: R$ xxx.xxx,xx (xxxxxxxxx).
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - outros servicos de terceiros - pessoa
juridica
CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO

Reconhecidos os direitos da Administracao, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei
Federal n.° 8.666/93, este Contrato podera ser rescindido ainda:
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l- pela inadimpléncia de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma
que nao subsista condicﬁes para a continuidade do mesmo;
ll- pela superveniéncia de eventos que impecam ou tomem inconveniente o
prosseguimento de sua execugao.
§ 1°. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias, podera haver a rescisao unilateral deste instrumento, reduzida a
termo no processo, precedida de autorizacao escrita e fundamentada do Prefeito
Municipal, desde que haja conveniéncia administrativa e relevante interesse

piiblico, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n.° 8.666/93.
§ 2°. Podera, também, ocorrer a rescisao amigavel deste contrato, por acordo
entre as partes, precedida de autorizacao escrita e fundamentada do Prefeito

Municipal, desde que haja conveniéncia administrativa, na forma estabelecida
pelo art. 79, inciso II e § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93.
CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

/"-\

Serao aplicadas a CONTRATADA as sancﬁes administrativas em caso de
descumprimento das obrigacoes assumidas perante o CONTRATANTE na
forma estabelecida no item 14 do Edital Pregao Presencial n.° 016/2020.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
No curso da execucao do fornecimento, cabera ao CONTRATANTE, o direito de
ﬁscalizar a ﬁel observancia das disposigoes contratuais, promovendo a afericao
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qualitativa dos produtos entregues, sem prejuizo da ﬁscalizacao exercida pela
CONTRATADA.
§ 1°. A execucao do presente contrato sera acompanhada e ﬁscalizada pela
Prefeitura Municipal de Quijingue.
§ 2°. A ﬁscalizacao exercida pelo CONTRATANTE nao implica em coresponsabilidade sua ou do responsavel pelo acompanhamento do contrato, nao
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
execucao do contrato.
A
CLAUSULA DECIMA - DO FORO
Para todas as questoes oriundas do presente contrato, sera competente o foro
da Comarca da Quijingue, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
'
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado
conforme, as partes a seguir ﬁrmam o presente contrato em 3 (trés) vias de igual
teor e forma, para um so efeito, na presenca das 2 (duas) testemunhas abaixoassinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
QuijingueIBA, _ de

de 2020.

TESTEMUNHAS:
Nome:

CONTRATANTE

Nome:

CONTRATADA
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