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E D I T A L  D E  L I C I T A Ç Ã O  
P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  n º  0 1 4 / 2 0 1 9  

 
 

I. REGÊNCIA LEGAL 
Rege a presente licitação as normas contidas neste Edital, Lei Federal 10.520 de 17/07/02, regulamentada pelo 
Decreto n° 3.555, de 08/agosto/2000, alterado pelos Decretos n° 3.693, de 20/dezembro/2000, e 3.784, de 
06/abril/2001, a Lei Complementar nº 123 de 14 dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de 
agosto de 2014, e no que couber, na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e de demais normas 
pertinentes; 

II. ÓRGÃO INTERESSADO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA 

 

III. MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL 

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO N
O
 

029/2019 

V.  TIPO DE LICITAÇÃO 
 

MENOR PREÇO GLOBAL  

VI. FORMA DE EXECUÇÃO 
 

GLOBAL 

VII. OBJETO 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e operacionalização de 
profissionais da área de saúde no município de Urandi, sob o regime de empreitada por menor preço global 

VIII. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
DATA: 12/04/2019  
HORA: às 08:00 horas. 
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitações 
 
 

IX. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

02.05.00 –FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO / ATIVIDADE 

2065 PISO DE ATENÇÃO BASICA – PAB 

2068 INCENTIVO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 

2070 GESTÃO DAS AÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

2192 GESTÃO DO SAMU 
2289                 OUTROS  PROGRAMAS DA SAÚDE 
2298              GESTÃO DE UNIDADE HOSPITALAR 

 

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA 

FONTE 02,14 

 
 

R$ .... 

XI. PRAZO DE EXECUÇÃO 
12 (doze) meses – prorrogáveis se houver interesse da Administração. 

XII.  LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados 
pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio através dos telefones: (77) 3456-2127, pelo site 
http://www.urandi.ba.gov.br/publicacoes e-mail:cpl.urandi@gmail.com. 

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: 
JOÃO GOUTEMBERG DE SOUZA FIGUEIREDO 

 

mailto:cpl.urandi@gmail.com
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XII - REGÊNCIA 
12.1 Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal n.º10.520, de 17 de julho de 2002 
e legislação pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar 
123/06 e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos;  
 
XIII - OBJETO 
 
13.1 – O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
fornecimento, gerenciamento e operacionalização de profissionais da área de saúde no município de Urandi, sob 
o regime de empreitada por menor preço global 
 
13.2. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições constantes na Proposta de Preços – 
ANEXO II e na Minuta do Contrato de Prestação de Serviços - ANEXO VIII deste Edital. 
 
13.3. O prazo para execução do contrato, a ser celebrado, será de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que o valor estabelecido seja 
interessante à Administração Pública. 
 
XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
14.1   Poderão concorrer a esta licitação, as empresas especializadas do ramo com CNAE compatível com o 

objeto, e que satisfaçam às condições previamente estabelecidas neste Edital, aceitando na integra os 
termos e seus anexos. 

 
14.2 A licitante deverá vistoriar o local dos serviços, declarando que conhece todas as condições existentes e 

que tudo levou em consideração para que nada prejudique o bom andamento dos serviços. Contudo, 
caso a licitante opte por não realizar a vistoria deverá apresentar declaração de renúncia à visita técnica, 
conforme modelo contido no anexo XI, informando que conhece as condições locais para prestação dos 
serviços. 

 
14.3 É vedada a participação simultânea de empresas, cujos sócios ou diretores, responsáveis técnicos ou 

integrantes da equipe técnica pertençam simultaneamente a mais de uma empresa licitante, caso isso 
ocorra será inabilitada todas as empresas envolvidas. 

 
14.4 Fica impedida de participar da presente licitação a empresa ou firma, cujos diretores, responsáveis 

legais ou técnicos, membros de conselho técnico, deliberativo ou administrativo e/ou sócios sejam 
funcionários de Órgãos Públicos, Empresas Estatais ou de Economia Mista. 

 
14.5 Não tenham sido consideradas impedidas do direito de licitar e/ou inidôneas por qualquer órgão ou 

entidade de Administração Pública Direta ou Indireta da União, Estados e Municípios. 
 
14.6 É vedada a participação de empresas que se encontrem em processo de Concordata, Falência e 

Recuperação Judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 
 
14.7 Após o horário estabelecido no Edital para realização do certame, e, encerrado o credenciamento de 

todos os participantes presentes, não será mais admitida a participação de retardatários, ainda que, sob 
qualquer que seja a alegação. 

 
14.8  Também não poderão participar: 

 
14.8.1 - pessoas físicas; 
14.8.2 - empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio; 
14.8.3 - empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 

capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 



 

 MUNICÍPIO DE URANDI 

      Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo  

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

3 

14.8.4 - empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, 
embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, 
quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas; 

14.8.5 -empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
14.9 - Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos os 
elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis antes da reunião de abertura da licitação, 
os erros ou omissões porventura observados; 
 
14.9.1 - A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, 
não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou 
falhas; 
 
14.9.2 - Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser 
protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal de Urandi, localizada 
Rua Sebastião Alves de Santana, n° 57, Centro Administrativo, Urandi – BA, no horário de funcionamento normal 
da repartição das 07:30 às 12:00, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou 
por meio eletrônico, cabendo ao pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
14.9.2.1 – O pedido de esclarecimento poderá ser feito via E-mail: cpl.urandi@gmail.com 
14.9.2.2 - A petição deverá ter:  
a) Cabeçalho em todas as folhas, contendo todos os dados que identifiquem o licitante;  
b) Número do Pregão e do Processo e será dirigida à autoridade subscritora do Edital. 
14.9.2.3 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame; 
14.9.2.4 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o 
fizer até às 12h00min (doze) horas do segundo dia útil que anteceder a data de realização da Sessão Publica, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
14.10 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
XV - MICROS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
15.1 Aqueles que se declararem microempresas-ME ou empresas de pequeno porte-EPP, interessadas no 

tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar, juntamente 
com a documentação de credenciamento do representante legal, cópia do PEDIDO DE 
ENQUADRAMENTO DE “ME” ou “EPP” devidamente registrado em órgão competente, ou a CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, expedida pela Junta Comercial, em conformidade com o art. 8º da 
IN DNRC nº 103/2007; 

 
15.2 Nos termos dos artigos da Lei Complementar 123/2006, após a classificação final dos preços propostos, 

como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte.  

 
15.3 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço. 
 
15.4 Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma:  
 

15.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser 
registrada, situação em que será dada a preferência em seu favor o objeto licitado; 

mailto:cpl.urandi@gmail.com


 

 MUNICÍPIO DE URANDI 

      Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo  

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

4 

15.4.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito. 
 
15.4.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de 
preferência. 
 
15.4.4  O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado 
após o encerramento da fase de julgamento das propostas; 
 
15.4.5 Na hipótese da não contratação, nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
15.4.6 O disposto no Art. 44 da LC 123/2006 somente se aplicará quando o menor preço não tiver sido 
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
15.5 As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 

apresentar toda a documentação exigida, dentro do Envelope de Habilitação para fins de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 
15.5.1 Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação. 
 
15.5.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666 de 21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

 
15.6 O licitante que não declarar sua condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, bem 

como não cumprir a exigência constante do item 15.1, não poderá usufruir da prerrogativa e do direito 
de preferência, de que tratam os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 

 
 
XVI - CREDENCIAMENTO 
 
16.1 A empresa poderá optar pela apresentação de Carta Credencial, na forma do modelo do ANEXO III, 

devendo, entretanto, acrescentar copia do documento de identificação oficial com foto e CPF do 
Credenciado e de quem lhe Outorgou os poderes, sendo necessário o reconhecimento de firma na 
referida carta; 

 
16.2 A empresa que optar pela apresentação do Instrumento Público ou particular de Procuração, passada 

pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante plenos poderes, amplos e 
irrestritos para responder por ela e tomar as decisões que julgar necessárias, deverá apresentar cópia da 
referida procuração, juntamente com documento de identificação oficial com foto e CPF do 
representante.  

 
16.2.1 Optando a empresa pelo credenciamento indicado no item 16.2, é dispensável a apresentação 
da Carta Credencial, na forma do modelo do Anexo III. 
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* Juntamente com o Instrumento Público de Procuração e/ou Carta Credencial, deverá ainda ser apresentada 
copia do Contrato Social de Sociedade Empresaria, ou da ultima Alteração do Contrato Social Consolidado da 
empresa, ou Estatuto e Atas de Eleição, juntamente com documento de identificação oficial com foto e CPF de 
quem possui poderes para constituir mandatários e outorgar tais poderes, devidamente autenticados ou com 
originais para autenticação; 
 

16.3)Atestado de Visita assinado por funcionário do Município, especialmente indicado para ete fim, 
comprovando que a licitante vistoriou os locais onde serão realizados os serviços, tomando conhecimento de 
todas as circunstâncias envolvidas na realização dos mesmos, e que tudo levou em consideração para que nada 
prejudique o bom andamento dos serviços. Contudo, caso a licitante opte por não realizar a vistoria deverá 
apresentar declaração de renúncia à visita técnica, conforme modelo contido no anexo XI, informando que 
conhece as condições locais para prestação dos serviços. 

 
16.3.1) A vistoria técnica deverá ser realizada pelo Responsável Técnico da licitante, junto ao Conselho 
Regional de Administração, devidamente comprovado, portando a carteira do CRA.  

 

16.3.2) A visita técnica mencionada no item anterior poderá ser realizada até o segundo dia anterior à 
data de abertura das propostas, conforme agendamento prévio, visando que o Município disponibilize 
o servidor para o acompanhamento do licitante interessado;  

 

16.3.3) O Atestado de visita ou a declaração de renuncia à visita são parte integrante deste processo, 
devendo um deles ser apresentado fora dos envelopes, no ato do credenciamento; 

 
16.4 A falta de apresentação de documento previsto nos itens (16.1 e 16.2), não inabilita a licitante, porém, 

fica impedido o representante não credenciado de qualquer interferência, inclusive na fase de lances, 
no decorrer do certame licitatório. 

 
16.5 A falta de apresentação de um dos documentos previsto no item 16.3 impede a participação da empresa 

no referido certame, não sendo credenciado o representante, devendo o pregoeiro devolver os 
envelopes de Preço e de Habilitação e fazendo constar em Ata o motivo do impedimento de 
participação;  

 
16.6 Quando a empresa se fizer representar por sócio que detenha representação legal para tal investidura, 

deverá, este, apresentar cópia do Contrato Social de Sociedade Empresaria, ou da ultima alteração do 
Contrato Social Consolidado da empresa ou do estatuto que comprove tais poderes de representação, 
até a data da sessão da licitação, juntamente com documento de identificação oficial com foto e CPF.  

 
 
16.7 É vedado o credenciamento de um único representante para mais de uma licitante. 
 
16.8 Em se tratando de ME - Micro Empresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, estas deverão comprovar 

que ocupam a referida condição, mediante Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial nos 
últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação das propostas e a Declaração de Micro 
Empresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO VI). A não apresentação do referido documento 
produzirá o entendimento de que não se trata, a empresa licitante, de ME ou EPP, decaindo da condição 
de beneficiária da Lei Complementar nº. 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014. 

 
16.9. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de 

Cumprimento dos requisitos da Habilitação (ANEXO IV) previstas neste edital e, posteriormente, os 
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envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas 
propostas. 

 
16.10  Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes 

“A” e “B”. 
 
16.11. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 
 
 
XVII - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
17.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520 de 17 de 
julho de 2002, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº003/06 e Decreto Municipal n° 025/04. 
 
17.2. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” serão recebidos pelo Pregoeiro ao final 
do credenciamento e deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados, contendo em 
sua parte externa, além do nome da licitante, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 
(nome ou Razão Social da Licitante): 
(CNPJ): 
 
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 
(Nome ou Razão Social da Licitante): 
(CNPJ): 
 
 
XVIII – PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A" 
 
18.1  A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo 

representante legal da empresa ou por seu mandatário, identificada como Proposta de Preços, 
endereçada ao Pregoeiro, com indicação do número do Pregão, além da Razão Social da empresa. 

18.2  A Proposta deverá estar datilografada ou impressa por processo eletrônico em 1 (uma) via, em papel 
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última 
folha e preferencialmente rubricada as demais. 

 
18.3 A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as 

exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas alternativas.  
 
18.4 Nos valores deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes/frete, encargos 

sociais, trabalhistas, seguros, impostos, manutenção dos veículos e máquinas, taxas de qualquer natureza 
e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento 
do contrato. 

 
18.5 Deverá ser apresentada planilha detalhada, com todos os custos, encargos, tributos necessários à 

prestação dos serviços, demonstrando os valores a serem pagos aos profissionais, desde o valor líquido 
até o valor final da proposta. Caso a Licitante possua algum incentivo fiscal ou isenção, deverá ser 
comprovado tal benefício através do respectivo certificado ou documento que comprove o direito de 
isenção.  
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18.5.1 - Caso não seja apresentada a planilha descrita no item 18.5, bem como os documentos 
de isenção fiscal, a Licitante terá a sua proposta desclassificada, sendo automaticamente 
desclassificada do certame;  

 
18.6 Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a 

condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período 
de processamento das faturas. 

 
18.7 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias 

para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, para-
fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente às especificações do objeto licitado. 

 
18.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar 

da data da apresentação da proposta. 
 
 
XIX - HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B” 
 
19.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – “HABILITAÇÃO” a seguinte documentação abaixo que poderá 

ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser 
autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, no qual possam ser 
identificados: o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão 
Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação. 

 
 
19.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados: 
 

19.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação 
pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos. 

 
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
c) registro comercial, no caso de empresário individual; 
 
d) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com 

suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, 
quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e 
investidura dos atuais administradores; 

 
e) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais 

alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos 
comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores; 

 
f) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

 
g) Alvará de funcionamento atualizado; 
 



 

 MUNICÍPIO DE URANDI 

      Rua Sebastião Alves de Santana, n.º 57 - Centro Administrativo  

Cep: 46.350-000, Urandi – Bahia – CNPJ: 13982632/0001-40 

8 

h) As cooperativas devem apresentar comprovação de registro na Organização das Cooperativas do 
Estado da Bahia – OCEB.  

 
i) Alvará da Vigilância Sanitária fornecida pela Prefeitura da sede da Licitante ou 

documento/declaração fornecida pela Prefeitura da sede da Licitante isentando de tal documento;  
 
 
19.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

Documentos: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual  e  Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
 
c) prova de regularidade relativa os tributos Federais e Dívida Ativa da União através de certidão negativa 

ou positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Ministério da Fazenda. 
 
d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF. 
 
e) provadeinexistênciadedébitosinadimplidosperanteaJustiçadoTrabalho,medianteaapresentaçãodecertid

ãonegativa (CNDT). 
 
19.2.3.A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 
 
 

a) 01 (um) ou mais atestados ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste pregão, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Administração (CRA); 
 

b) Certificado de Registro e Quitação da licitante no Conselho Regional de Administração – CRA. Caso a 
licitante  seja sediada em outro estado, deverá ser apresentado o registro secundário emitido pelos 
Conselhos do Estado 
 da Bahia; 
 
c) Certificado de Registro e Quitação do responsável técnico da licitante no Conselho Regional de 

Administração – CRA.   
d) Comprovação de registro e regularidade da empresa licitante junto aos Conselhos Regionais de 
MEDICINA, ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FARMÁCIA, NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA, 
PSICOLOGIA, OFTALMOLOGIAEDUCAÇÃO FÍSICA, BIOMEDICINA e RADIOLOGIA; 
 

f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, 
da Lei 8.666/93 (conforme modelo - Anexo VII); 

 
g) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 
8666/93. (conforme modelo – Anexo V); 

 
19.2.4. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 
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a) Certidão negativa defalência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante nos últimos 
30 (trinta) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura desta licitação, prevista 
no Item VIII deste Edital. 

b) Balanço patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a suasubstituição 
por balancetes ou balanços provisórios; 

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço e demonstrações contábeis assim apresentados 

b.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 Publicados em Diário Oficial; 

 Publicados em jornal de grande circulação; 

 Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicílio do licitante. 

b.2) Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 Por fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de Abertura e Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da Sede ou domicílio do licitante ou em outro 
equivalente;ou 

 Por fotocópia do Balanço ou balancete e das demonstrações contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da Sede ou domicílio do licitante.  

b.3) Sociedade criada no exercício em curso: 

 Por fotocópia do Balanço de abertura devidamente registrados ou autenticados na Junta 
Comercial da Sede ou domicílio do licitante. 

c) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

d) Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Liquido no valor de 10% (dez por cento) do valor da 
contratação e comprovação da boa situação financeira será avaliada pelos índices de liquidez Geral (LG) e 
Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,00 (um vírgula zero) e endividamento Total (IE), que deverão 
apresentar o valor menor ou igual a 1,00 (um vírgula zero), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 
 

Liquidez Geral = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   
 
Solvência Geral =                                ATIVO TOTAL                                     . 
   PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   
 
Endividamento Total = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
      ATIVO TOTAL 

      
 d.1) As formulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço; 
 
 d.2) Caso o memorial não seja apresentado, a empresa estará automaticamente inabilitada;  

 
XX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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20.1 O critério de julgamento será o de Menor Preço Global. 
 
20.2 A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo 
edital; 

 
20.3      Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 
 
20.4 O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na 
impossibilidade de se obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 
melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o 
máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais. 

 
20.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em 

condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais. 
 
20.6 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço 

compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando 
obter preço melhor. 

 
20.7 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a sessão do 

pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, para o recebimento 
de novas propostas. 

 
XXI – ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 
 
21.1 Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para 

apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos 
demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente. 

 
21.2 Somente serão admitidos lances verbaiscujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente 

registrado. O pregoeiro poderá determinar valor mínimo para os lances. 
 
21.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 

21.4 Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 

 
21.5 Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento das condições 

habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.  
 
21.6 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-

lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo pregoeiro, com a posterior homologação do resultado pela 
Autoridade Superior. 

 
21.7 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o pregoeiro 

examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior. 
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21.8 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ás condições e exigências deste Edital e/ou 
consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados, aqueles 
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato. 

 
21.9 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e, que ao 

final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes. 
 
XXII - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
22.1 Até 02 (dois) diasúteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
22.2Caberáo pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil. 
 
22.3 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
22.4 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 

 
22.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro importará 

a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

 
22.6 Quando mantida a decisão, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior será 

realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis. 
 
22.7 A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o 

recurso. 
 
22.8 O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 
22.9 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
22.10Os recursos e impugnações deverão estar acompanhadas dos atos constitutivos da licitante e deverão ser   

protocoladas diretamente na Comissão Permanente de Licitação. 

XXIII - DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06) 

23.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente 
identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 

23.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do pregoeiro, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

23.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 23.1.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n

o
 8.666/93, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;  

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

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

23.3Para efeito do disposto no item 23.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado;  

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, 
serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 23.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
que se encontrem no intervalo estabelecido no item 23.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

23.4Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 23.3, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

23.5O disposto nos itens 23.2 e 23.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

23.6Independente do disposto nos itens 23.2 e 23.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

XXIV – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
24.1  Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente 

vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 
 
24.2  Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior 

adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento 
licitatório. 

 
XXV - CONTRATAÇÃO 
 
25.1 Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato ou Ordem de 

Serviços no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02. 

 
25.2      Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 

a) sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou 
b) procurador com poderes específicos para assinar o contrato. 
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25.3      O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo VIII deste Edital. 
 
25.4     A contratada ficará obrigada à aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
XXVI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
26.1  Os pagamentos devidos à empresa vencedora do certame serão efetuados através de Ordem Bancária ou 

crédito em conta corrente, até o (30º) trigésimo dia após a devida conferência das notas fiscais emitidas e 
atestadas pela fiscalização da Contratante. 

 
26.2 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 

formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.  
 
XXVII - REAJUSTAMENTO 
 
27.1 Pelo período de 12 (doze) meses de execução, os preços serão irreajustáveis, conforme o disposto na Lei 

nº 9.069 de 29 de junho de 1996, ou legislação pertinente que venha substituí-la ou regulamentá-la. E, 
somente após decorridos 12 (dose) meses de execução contratual, e no caso de prorrogação do contrato, 
os valores poderão ser reajustados, pela variação do IGP-M, mantida a periodicidade anual. Havendo 
alterações legais que possibilitem a aplicação de reajustamento, o mesmo ficará condicionado ao 
estipulado, na normatização sobre a matéria, que venha a ser editada pelo Governo Federal ou Estadual. 

 
 
XXVIII - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
28.1 A forma de execução será por empreitada por preço global, conforme o previsto neste Edital. 
28.2 Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização na execução dos serviços. 
 
28.3 O objeto desta licitação deverá ser executado a medida em que for solicitado, através de Ordens de 

Serviços, devidamente autorizada por representante legal indicado pelo Município de Urandi - BA. 
 
XXIX - SANÇÕES 
 
29.1 A recusa em assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de qualquer das suas 

cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotora da licitação, sujeitará o licitante ou o 
contratado às seguintes sanções prevista na Lei nº 10.520/02 e na Lei nº 8.666/93, garantida a prévia e 
ampla defesa em processo administrativo: 
a) advertência; 
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, 

com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito 
Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;  

c) descredenciamento no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado da Bahia pelo mesmo prazo 
previsto na alínea anterior; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em 
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação; 

e) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do objeto não execução; 

f) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não execução por cada dia 
subseqüente ao trigésimo. 

 
29.2 O Município deUrandi,se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de 

qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato. 
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29.3 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 
XXX - RESCISÃO 
 
30.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais 

previstas na Lei nº 8666/93 e Lei 10.520/02. 
 
30.2 O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
30.3 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado 

direito a qualquer indenização. 
 
XXXI - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO 
 
31.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 
 
XXXII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
32.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o pregoeiro, se 

necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  

32.2 Todas as declarações deverão ser assinadas pelo Representante Legal da licitante, sócio, e/ou outro 
mandatário devidamente constituído, com firma reconhecida em cartório. 

32.3 Os encargos de natureza tributária, social, trabalhista, e para-fiscal são de exclusiva responsabilidade da 
empresa a ser contratada. 

32.4 A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares 
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, 
sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação.  

32.5 No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente 
completo e acompanhado dos seguintes anexos: 

 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Proposta Comercial; 
Anexo II-A – Planilha da Proposta; 
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos requisitos da Habilitação 
Anexo V - Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação; 
Anexo VIII – Minuta do Contrato. 
Anexo IX – Modelo de Termo de Renúncia Relativo ao Julgamento da Fase de Habilitação Anexo X – 
Atestado de Vísita Técnica 
Anexo XI – Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica. 

 
32.6 O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro 

da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos. 
32.7 O pregoeiro, no interesse da Administração Municipal, poderá relevar falhas meramente formais 

constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou 
contrariem a legislação pertinente. 

32.8 A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 
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32.9 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca deUrandi, 
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

32.10 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão 
prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 7:30 às 12:00 h, na sede da Comissão, 
conforme  endereço/telefone/ e demais informações constantes no preâmbulo deste Edital. 

32.11 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial as 
Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002. 

 
 
 

Urandi - BA, 28 de março de 2019 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
João Goutemberg de Souza Figueiredo 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 – O objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e 
operacionalização de profissionais da área de saúde no município de UrandiBA, de acordo com as especificações 
e quantitativos ora especificados: 
 

ITEM FUNÇÃO LOCAL CARGA 
 HORÁRIA 

QUANT. DE 
PROFISSION

AIS / 
QUANT. DE 
PLANTÕES 

   
CONSULTAS 
PROCEDIME

NT 
OS /EXAMES 

V. 
MENSA

L R$ 

V.GLOBAL 
R$ (12 

MESES) 

1 MÉDICO PSF 40 5 -   

2 ORTODENTISTA PSF 40 1 -   

3 MÉDICO AUTORIZADOR DE AIH HMPAR
MR 

20 1 -   

4  MÉDICO PLANTONISTA PARA 
ATENDIMENTO DE URGENCIA E 
EMERGENCIA (PLANTÃO DE 2º A 
6º) 

 
HMPAR

MR 

 
 PL / 24 

 
23 PL 

-   

5 MÉDICO PLANTONISTA PARA 
ATENDIMENTO DE URGENCIA E 
EMERGENCIA (PLANTÃO- SÁBADO 
E DOMINGO) 

 
HMPAR

MR 

 
PL / 24 

 
9 PL 

-   

6 MÉDICO ANESTESISTA  -  PL / 12H 5 PL    

7 TECNICO DE RADIOLOGIA 
(PLANTÃO) 

-  PL /12 H 4 PL    

8 ENFERMEIRO (PLANTÃO) HMPAR
MR 

PL/ 24 H 31 PL -   

9 NUTRICIONISTA HMPAR
MR 

20 1 -   

10 COORDENADOR HOSPITAL HMPAR
MR 

20 1    

11 FISIOTERAPEUTA HMPAR
MR 

30 1 -   

12 BIOMÉDICO HMPAR
MR 

20 1    

13  
FARMACEUTICO 

FARMÁCI
A BÁSICA 

E 
HOSPITA

L  

20 1    

14 EDUCADOR FÍSICO SEC/ 
ACADEM

IA DE 
SAUDE 

30 1 -   

15 ASSISTENTE SOCIAL SEC 30 1 -   

16 CONSULTAS MÉDICAS -- -  15   
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AMBULATORIAIS –CIRUGIÃO -
GERAL 

- 

17 CONSULTAS MÉDICAS 
AMBULATORIAIS- GINECOLOGISTA 
/OBSTETRICIA 

- - -  
100 

  

18 CONSULTAS MÉDICAS 
AMBULATORIAIS-ORTOPEDISTA 

- - -  
10 

  

19 CONSULTAS MÉDICAS 
AMBULATORIAIS-PEDIATRIA 

- - - 10   

20 CONSULTAS MÉDICAS 
AMBULATORIAIS-UROLOGISTA 

- - -  
30 

  

21 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO GERAL 

- - - 5   

22 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
CIRURGIÃO-OFTALMOLOGISTA 

- - -  
1 

  

23 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 

- - -  
1 

  

24 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO ORTOPEDISTA 

- - - 7   

25 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO 
GINECOLOGISTA/OBSTETRICIA 

- - - 10   

26 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO UROLOGISTA 

- - - 5   

27 EXAMES DE ULTRASSOM - - - 160   

VALOR GLOBAL R$   

 Obs: PL = Plantões 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
1.1 A aquisição dos referidos serviços para o Município de Urandi– Bahia, tem como objetivo proporcionar o 

direito essencial à saúde para os seus munícipes, de forma continua e eficiente, uma vez que a assistência à 
saúde é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e para isto toda a linha de cuidado deve ser eficaz, 
desde a Atenção Básica até os procedimentos de alta complexidade, de forma organizada e hierarquizada, 
com foco na qualidade dos serviços prestados, segundo o grau de complexidade de assistência requerida.  
 
A atenção à saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários, com atenção 
acolhedora, resolutiva e humanizada, disponibilizando recursos humanos e técnicos para oferecer, segundo 
o grau de complexidade da assistência requerida, os serviços de saúde adequados. 
O Município de Urandi não dispõe de servidores efetivos em quantitativo suficiente para prestar 
adequadamente o serviço de saúde pública e, apesar desse déficit, o Ente encontra óbices para a realização 
de concurso público em decorrência de demandas judiciais (processos de número 25-29.2007.805.0268; 13-
49.2006.805.0268 e 222-76.2010.805.0268)  envolvendo concursos anteriores que tramitam na Vara da 
Fazenda Pública da Comarca. 
Dessa forma, diante das peculiaridades vivenciadas pelo Município e de modo a não paralisar um serviço 
continuo e garantido constitucionalmente ao cidadão, a alternativa provisória que se busca é a parceria 
público privada. Acerca da matéria o Prefeito do Município já respondeu perante o TCM o processo de nº 
48.380/16, resultante de termo de ocorrência lavrado pela inspetoria, tendo o Conselheiro Relator Plinio 
Carneiro Filho expedido deliberação cujo trecho a seguir é importante transcrever: 

 
“O que se percebeu na situação descrita na inicial foi que houve um 
excesso de contratações de profissionais da área de saúde em cargos 
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que deveriam ser preenchidos em regra por meio de concurso público, 
como exige o mandamento constitucional previsto no art. 37, II, CF. 
A regra geral, em sede constitucional (art. 37, II), é a da “investidura 
em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo, com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração”. Pacífico, portanto, o 
entendimento de que o acesso a cargos e empregos públicos dar-se-á 
somente por via de concurso público. 
Todavia, tal situação deve ser relativizada por conta das demandas 
judiciais, devidamente comprovadas, onde há discussão acerca dos 
concursos públicos anteriores realizados no Município (fls. 15/77 
classificador 2)”. 

A deliberação de 04.07.2017 entendeu as peculiaridades do Município e prezou pelo fato dos serviços estarem 
sendo prestados de maneira continua pela municipalidade. 
Por todo o exposto, é que resta demonstrado a necessidade de contratação de pessoa jurídica para prestação 
dos serviços elencados no objeto. 

 
3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Os Serviços deverão ser Prestados na Sede (Hospital e PSFs) e Zona Rural (PSFs) do Município de Urandi– 
Bahia. 
 
3.1.1 - Os serviços que se referem aos itens 16 a 26, por se tratarem de especialidades médica, em alguns casos 
difícil contratação, poderão ser realizados fora do Município, mas, obedecendo à exigência de ser no local mais 
próximo da Sede do Município de Urandi – BA. 
 
3.2 – Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município, o qual 
deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta prestação dos serviços para fins 
de pagamento. 
 
3.2.1 – A presença da fiscalização da Secretaria de Saúde não elide nem diminui a responsabilidade do(a) 
contratado(a). 
 
3.3 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as 
especificações e condições do referido edital. 
 
4 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 O pagamento será efetuado pelo Secretário Municipal de Saúde em até 30 (trinta) dias após a emissão da 
nota fiscal e confirmação dos serviços, conforme exigências do Edital. 
 
5. PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da emissão da ordem de serviço 
com eficácia após a publicação. 
 
5.2. O contrato será prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado 
formalmente pela autoridade competente: 
 

a) quando os serviços forem prestados regularmente; 
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b) o CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária, exceto a decorrente do 
não cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual; 
c) a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 
d) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e, 
e) o CONTRATADO concorde expressamente com a prorrogação. 

 
Observações: O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando for igual ou 
inferior ao estimado pela Administração para a realização de nova licitação. 
 
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
6.1 A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 

 
6.1.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato; 
6.1.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, sob o aspecto quantitativo 
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
 
6.1.3 Comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas na Proposta 
de Preços; 
 
6.1.4 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades; 
 
6.1.5 Outras obrigações previstas no Ato Convocatório e na Legislação Vigente. 

 
7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 

 
7.1.1 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;  
 
7.1.2 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para 
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste Contrato, inclusive aquela necessária ao 
manuseio e operação dos utensílios e equipamentos seus e do CONTRATANTE, bem como, pela 
conservação dos equipamentos e utensílios; 
 
7.1.2 Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se 
sempre a qualidade na prestação de serviços; 

 
7.1.3 Respeitar e fazer com que seus profissionais respeitem as normas de segurança do trabalho, 
identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as 
regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste Contrato; 
 
7.1.4 Restituir, nas mesmas condições e especificações que lhe foi entregue e dentro do prazo que for 
determinado, os materiais, equipamentos e utensílios recebidos para uso nos serviços objeto deste 
Contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 
 
7.1.5Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao 
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas; 
 
7.1.5 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as 
obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados; 
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7.1.6 Responsabilizar-se pela execução do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou 
terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 
CONTRATANTE e a terceiros; 
 
7.1.7 Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus 
serviços; 
 
7.1.8 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao CONTRATANTE e/ou a 
terceiros, inclusive por seus profissionais; 
 
7.1.9 Providenciar e manter empregados treinados, em número suficiente ao bom desempenho dos 
serviços objeto deste Contrato; 
 
7.1.10 Comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 
serviços, objeto do presente Contrato, inclusive indicando o nome do responsável; 
 
7.1.11 reparar ou repor as instalações, em caso de danificação ou extravio, dos móveis, equipamentos 
e utensílios do CONTRATANTE que lhe forem entregues para uso, ou por empréstimo; 
 
7.1.12 Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do 
pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de 
acidentes de trabalho, demissões, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações 
trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-
se destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE; 
7.1.13 responder perante ao CONTRATANTE, pela conduta, freqüência e pontualidade dos seus 
empregados designados para a execução dos serviços objeto deste Contrato.  
 
7.1.14 exigir dos profissionais, no momento da contratação, a comprovação de registro no Conselho 
Respectivo, bem como o certificado da especialização; 
 
7.1.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Secretario de Saúde, durante a 
execução desta aquisição. 
 
7.1.16 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma do art. 
65, parágrafos 1o e 2o da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
7.1.5 Outras obrigações previstas no Ato Convocatório e na Legislação Vigente. 

 
8 – PENALIDADES 
 
8.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta Proposta de Preços, a Administração poderá 
aplicar, a Contratada, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades 
previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

 
 
 
 

Péricles Tiago Leal Luz Públio 
Secretário Municipal de Saúde 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 
ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

À Prefeitura Municipal de Urandi BA 
Att.  Sr. Pregoeiro 
Nesta 
REF.: Pregão Presencial nº 014/2019. 
 
Prezados Senhores, 
 
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo 
inteira responsabilidade por quaisquer erros  ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma 
e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão os serviços e 
concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência. 
 
1 - PROPONENTE: 

1.1. - Razão Social - 
1.2.  - Sede - 
1.3. - C.N.P.J. - 
 

2 - PROPOSTA DE PREÇOS - LANCE  INICIAL 
Nosso preço global e denominado de lance inicial é de 
R$.................................(...............................................................................), conforme planilha de quantitativos, 
conforme o Edital. 
 
3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
3.1 A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes de preços. 

 
4 - PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1 O prazo para execução será de  12 meses, podendo ser prorrogável, se houver interesse entre as partes. 
 
5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1 Concordamos com os prazos formas previstas no Edital e na Minuta de Contrato. 

 
6 - DECLARAÇÃO 
6.1 Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução 
do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições 
fiscais, transporte / frete e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total 
execução dos serviços. 

 
7 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL. 
NOME: 
CARGO : 
CPF Nº  
RG Nº  

 
  
Data e Local__________________ 

 
 

Assinatura e Carimbo 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 

ANEXO II – A 
PRANILHA DA PROPOSTA 

 

ITEM FUNÇÃO LOCAL CARGA 
 HORÁRIA 

QUANT. DE 
PROFISSION

AIS / 
QUANT. DE 
PLANTÕES 

   
CONSULTAS 
PROCEDIME

NT 
OS /EXAMES 

V. 
MENSA

L R$ 

V.GLOBA
L R$ (12 
MESES) 

1 MÉDICO PSF 40 5 -   

2 ORTODENTISTA PSF 40 1 -   

3 MÉDICO AUTORIZADOR DE AIH HMPAR
MR 

20 1 -   

4  MÉDICO PLANTONISTA PARA 
ATENDIMENTO DE URGENCIA E 
EMERGENCIA (PLANTÃO DE 2º A 
6º) 

 
HMPAR

MR 

 
 PL / 24 

 
23 PL 

-   

5 MÉDICO PLANTONISTA PARA 
ATENDIMENTO DE URGENCIA E 
EMERGENCIA (PLANTÃO- SÁBADO 
E DOMINGO) 

 
HMPAR

MR 

 
PL / 24 

 
9 PL 

-   

6 MÉDICO ANESTESISTA  -  PL / 12H 5 PL    

7 TECNICO DE RADIOLOGIA 
(PLANTÃO) 

-  PL /12 H 4 PL    

8 ENFERMEIRO (PLANTÃO) HMPAR
MR 

PL/ 24 H 31 PL -   

9 NUTRICIONISTA HMPAR
MR 

20 1 -   

10 COORDENADOR HOSPITAL HMPAR
MR 

20 1    

11 FISIOTERAPEUTA HMPAR
MR 

30 1 -   

12 BIOMÉDICO HMPAR
MR 

20 1    

13  
FARMACEUTICO 

FARMÁCI
A BÁSICA 

E 
HOSPITA

L  

20 1    

14 EDUCADOR FÍSICO SEC/ 
ACADEM

IA DE 
SAUDE 

30 1 -   

15 ASSISTENTE SOCIAL SEC 30 1 -   

16 CONSULTAS MÉDICAS 
AMBULATORIAIS –CIRUGIÃO -
GERAL 

-- -  
- 

15   

17 CONSULTAS MÉDICAS 
AMBULATORIAIS- GINECOLOGISTA 
/OBSTETRICIA 

- - -  
100 

  

18 CONSULTAS MÉDICAS 
AMBULATORIAIS-ORTOPEDISTA 

- - -  
10 
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19 CONSULTAS MÉDICAS 
AMBULATORIAIS-PEDIATRIA 

- - - 10   

20 CONSULTAS MÉDICAS 
AMBULATORIAIS-UROLOGISTA 

- - -  
30 

  

21 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO GERAL 

- - - 5   

22 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
CIRURGIÃO-OFTALMOLOGISTA 

- - -  
1 

  

23 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 

- - -  
1 

  

24 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO ORTOPEDISTA 

- - - 7   

25 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO 
GINECOLOGISTA/OBSTETRICIA 

- - - 10   

26 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO-
CIRURGIÃO UROLOGISTA 

- - - 5   

27 EXAMES DE ULTRASSOM - - - 160   

VALOR GLOBAL R$   
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PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 
 

 ANEXO III 
 

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
À  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA   
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. 
Nº. 014/2019 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
                                                
(Empresa) (Endereço Completo) CNPJ_________________ Inscrição Estadual _____________________, 
representada neste ato pelo seu sócio _________________ portador da cédula de identidade nº. 
________________ e CPF nº __________________, indica o(a) Sr.(a) 
___________________________________________, portador da cédula de identidade nº. ________________ e 
CPF nº __________________ como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a 
documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa 
Proposta, dar lances verbais, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos 
necessários ao fiel cumprimento do presente Edital de Licitação Pregão Presencial  XXX/2019. 
                                                
 
Atenciosamente, 

 
 

___________________________ 
(nome e função na empresa) 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 
 

ANEXO IV 
 

M O D E L O   
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
A ..................................................................................................................................inscrita no CNPJ sob nº 
.........................................., com sede à ...............................................................................................................bairro: 
..............Cidade de.........................Estado da....................., declara, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ficando ciente da obrigatoriedade 
de declarar quaisquer ocorrências posteriores. Declara, ainda, da ciência de cumprir plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme preceitua o art. 4º inciso VII, sob pena das sanções previstas no art.7 º da Lei 10.520/02. 

 
 

Cidade de .................., ......... de........................ de 2019. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
Nome completo 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 

 
ANEXO V 

 
 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR  
 
 

 
 
 
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

 
(    ) nem menor de 16 anos.  
(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 
 

 
Cidade de .................., ......... de ........................ de 2019. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 

 
 

ANEXO VI 
 
 

MODELO 
 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
...........................................................................................................(nome da empresa) com sede na 
.................................................................................................... (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
..............................................., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penalidades da 
lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente 
instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo. 
 
 
..................................(local), ......... de .........................de .........2019. 
 
 
 

 
_______________________________ 

(assinatura do representante legal) 
CARIMBO DA EMPRESA 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 

 
 

ANEXO VII 
 

MODELO 
 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI - BA   
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. 
Nº. 014/2019 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. 
                                               
 A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº. ________________ e Inscrição Estadual nº 
__________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº. _____________ SSP/______ e do CPF nº. ___________________, 
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

Local e data 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2019 
 

ANEXO VIII 
 

MINUTA DO CONTRATO nº 000/2019 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI-BA E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
CONTRATANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URANDI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ nº. 11.229.565/0001-61, com sede à Praça Deputado Henrique Brito, Nº. 124, Conjunto Hospitalar Padre 
Antonio Manoel–Dc 5, na cidade de Urandi/BA, neste ato representado pelo senhor Péricles Tiago Leal Luz 
Públio, Secretário Municipal de Saúde, portador do RG. nº. 09857979-75 e CPF nº. 016.482.595-96, de ora em 
diante denominado CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº. xxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, 
neste ato representado por seu Sócio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente xxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante as Cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 
 
INTERVENIENTE ANUENTE - MUNICÍPIO DE URANDI – ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ nº. 13.982.632/0001-40, com sede a Rua Sebastião Alves Santana, 57 – Centro, 
Urandi/BA, neste ato representado pelo prefeito, Senhor DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, 
médico, Portador do RG. nº. MG-5.249.312 e CPF nº. 733.993.886-91, residente e domiciliado nesta cidade de 
Urandi/BA, CEP – 46.350.000. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O objeto do presente é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE URANDI, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, 
CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante no 
Pregão Presencial nº XXX/2019, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de 
transcrições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO - O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período, desde que observadas às disposições do art. 57, II e § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante 
Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES - O presente Contrato 
subordina-se ao regime de empreitada por preços unitários, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 
 
I- DA CONTRATADA. 
a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços, sem qualquer ônus 
para o Município. 
b) Responsabilizar-se pela seleção e contratação dos profissionais necessários à prestação dos serviços; 
c) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma exigida, utilizando 
ferramentas apropriadas; 
d) manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa 
e eficiente dos serviços objeto deste Contrato, inclusive aquela necessária ao manuseio e operação dos utensílios 
e equipamentos seus e do CONTRATANTE, bem como, pela conservação dos equipamentos e utensílios; 
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e) respeitar e fazer com que seus profissionais respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, 
disciplina e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no 
local onde serão executados os serviços objeto deste Contrato; 
f) restituir, nas mesmas condições e especificações que lhe foi entregue e dentro do prazo que for determinado, 
os materiais, equipamentos e utensílios recebidos para uso nos serviços objeto deste Contrato, deixando as 
instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 
g) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as 
observações e exigências que lhe forem solicitadas; 
h) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as 
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais e 
previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados; 
i) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus serviços; 
j) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, inclusive por 
seus profissionais; 
l) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à 
execução dos serviços objeto do presente Contrato; 
m) providenciar e manter empregados treinados, em número suficiente ao bom desempenho dos serviços objeto 
deste Contrato; 
n) comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto 
do presente Contrato, inclusive indicando o nome do responsável; 
o) reparar ou repor as instalações, em caso de danificação ou extravio, dos móveis, equipamentos e utensílios do 
CONTRATANTE que lhe forem entregues para uso, ou por empréstimo; 
p) pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado 
para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, 
demissões, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-
lhe defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o 
CONTRATANTE; 
q) responder perante aoCONTRATANTE, pela conduta, freqüência e pontualidade dos seus empregados 
designados para a execução dos serviços objeto deste Contrato.  
r) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de qualificação assumidas na licitação; 
s) exigir dos profissionais, no momento da contratação, a comprovação de registro no Conselho Respectivo, bem 
como o certificado da especialização. 
t) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Secretario de Saúde, durante a execução desta 
aquisição. 
u) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1o e 2o da Lei no 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
II – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o(a) profissional possa cumprir suas obrigações dentro das normas 
e condições deste processo; 
b)Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as especificações do Edital e seu anexo 
e pela proposta de preços do(a) profissional; 
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
d) Designar servidor para acompanhar o recebimento do objeto deste instrumento, em conformidade com as 
especificações e valores cotados. 
e) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 
 
§ 1

o
. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 
§ 2

o
. Na execução do contrato, a CONTRATADA poderá sub-contratar partes do serviço, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais legais. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO - O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na 
forma dodisposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO- Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação 
de serviços objeto do presente contrato, a importância estimada de R$ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fixada de acordo com o Pregão Presencial n.º 014/2019. 
 
§ 1

o
. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado mensalmente, através de crédito em conta corrente 

até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e após atestada a respectiva 
prestação dos serviços relativa ao mês da Fatura. 
 
§2º. Para fins de faturamento, o mês trabalhado será encerrado no dia 30 (trinta), sendo que, a nota fiscal terá 
que ser emitida até o dia 05 (cinco) do mês subsequente a prestação dos serviços e encaminhada ao Setor de 
Compras da SMS, para conferencia e empenho. 
 
§3º. Em caso do não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar 
retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 
 
§4º. A Nota Fiscal terá que mencionar detalhadamente os serviços executado, bem como o valor dos insumos 
utilizados.  
 
§5º. No ato do pagamento a empresa vencedora terá que apresentar os seguintes documentos, dentro do prazo 
de validade: 
 
§5º. Fica estimado o valor correspondente a 30% do valor mensal para cobertura dos custos com insumos. 
 
a) Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (Certidão Negativa), do 
domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; e, 
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa), e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS (Certidão Negativa), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei. 
c) Prova de regularidade trabalhista, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT. 

 
§6º. O CONTRATANTE fará à retenção do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Jurídica, incidentes 
sobre o pagamento de qualquer parcela decorrente da execução dos serviços previstos neste edital, assim como 
promoverá o recolhimento dos respectivos valores aos Órgãos credores. 
 
§7º. O valor correspondente à retenção da contribuição ao INSS e do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, 
terá que ser expresso na nota Fiscal de forma isolada de outros valores. 
 
§8º. Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos (com 
exceção dos insumos) e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 
cumprimento, pela CONTRATADA de suas obrigações. 
 
§9

o
. O valor do Contrato, em caso de prorrogação, será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base 

a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice 
que legalmente vier a lhe substituir. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato 
correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de Urandi/BA, à conta da seguinte programação: 
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ÓRGÃO / UNIDADE: 02.05.00 –FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROJETO / ATIVIDADE:  
2065 – PISO DE ATENÇÃO BASICA – PAB 
2068 – INCENTIVO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
2070 – GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
2192 – GESTÃO DO SAMU 
2289 – OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE 
2298 -   GESTÃO DE UNIDADE HOSPITALAR 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 
FONTE 02, 14 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO - Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 
 
I- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para 
a continuidade do mesmo; 
 
II- pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução. 
 
§ 1

o
. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a rescisão 

unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada 
do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma 
estabelecida no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
§ 2

o
. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma 
estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das 
cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, 
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
 
§ 1º. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Urandi - BA e multa, de acordo com a 
gravidade da infração. 
 
§ 2º. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos: 
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não 
realizado; 
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao 
trigésimo.  
 
§ 3º. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer 
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato. 
 
§ 4º. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO - No curso da execução contratual, caberá ao CONTRATANTE, o direito de 
fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços 
prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA. 
 
§ 1

o
. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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§ 2
o
. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do responsável pelo 

acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por 
danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de 
culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO - Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro 
da Comarca de Urandi/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o 
presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas 
abaixo-assinados, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. 
 
Urandi - BA, XX de XXXXXXXX de 2019. 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
              PREFEITO                                                                                            SECRETÁRIO DE SAÚDE 
          CONTRATANTE  

EMPRESA 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHA: __________________________________ 
CPF nº:                 _________________________________ 
 
 
 
TESTEMUNHA: __________________________________ 
 
CPF nº:         ____________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 
 

ANEXO IX 
 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO AO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 

 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
 
 
À Comissão Permanente de Licitações do Município de Urandi, BA 
 
 
 
TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO AO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
 
A proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019, do 
Município de Urandi, através de seu representante legal, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 
8.666/93, de 21/06/1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 
documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo 
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do Procedimento Licitatório. 

 
 
 
Local, _____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO X  
 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
014/2019 

 
 
 
Atestamos, para fins de habilitação na Licitação Pregão Presencial 014/2019, que o(a)  Sr.(a) 
....................................................................., portador (a) do documento de identificação nº 
......................................., e devidamente inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda 
(CPF/MF) sob o nº .................................. e no CRA/..............., nº................, se apresentou como responsável 
técnico da empresa ........................................................., inscrita no CNPJ sob o número ................................, 
visitou e recebeu todas as informações necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações inerentes a 
elaboração da proposta, referente ao edital do certame acima mencionado, assumindo, sob as penalidades 
cabíveis, a responsabilidade de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências 
estabelecidas, bem como garantir a plena execução de eventual contrato firmado durante toda sua vigência, 
certos de que não caberá, posteriormente, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado e das 
condições locais. 
 
 
 

___________ _____de __________________ de 2019 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 
 
 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
014/2019 

 
 
 
Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/CNPJ) 
.................................... , declinou da faculdade de realização da visita técnica, assumindo, sob as penalidades 
cabíveis, a responsabilidade de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências 
estabelecidas, bem como garantir a plena execução de eventual contrato firmado durante toda sua vigência, 
certos de que não caberá, posteriormente, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado e das 
condições locais. 
 
 
 

___________ _____de __________________ de 2019 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 

 


