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CRED
DENCIAMENTO
O PÚBLIICO Nº. 001-202
20-CR
PRO
OCESSO
O ADMIN
NISTRA
ATIVO Nº.
N 001/2
2020.

Objeto: Chamam
mento Pú
úblico para credenciamentto de pessoas jurídica ou
u
física para
p
pre
estação de serrviços médicos
m
– com
m realiza
ação de
e
procedim
mentos dentro
d
da
a medicina gene
eralista em
e Unida
ades Bás
sicas de
e
Saúde do
d município de Ib
bipitanga
a e Serviç
ços de Plantão
P
H
Hospitalarr durante
e
24 horass no Hosp
pital Mun
nicipal de Ibipitang
ga.
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INFORMAÇÕES GERAIS
G

1. MOD
DALIDADE LICITATÓRIA:
Credencciamento Pú
úblico nº 00
01-2020-CR
R
2. REG
GÊNCIA LE
EGAL
Esta licittação obedecerá, integ
gralmente, as
a disposições da Lei Federal nº 8
8.666/93 e da Lei
Municip
pal nº104/20
019.
3. UNID
DADES INT
TERESSAD
DAS
Secretaria Municipa
al de Saúde
e e Fundo Municipal
M
de
e Saúde
4. OBJ
JETO
Prestaçã
ão de servviços para realização
r
de exames
s laboratoriais, em co
onformidade
e com os
ditames da Constittuição Fede
eral, Lei Fe
ederal n.º 8.666/93 e suas
s
alteraçções, em específico
e
no seu Artigo
A
25, “ccaput”.
5. Data
a e horário
o para rece
ebimento dos
d
docum
mentos relativos à habilitação, proposta
p
anex
xos.
Data: A enttrega da do
D
ocumentaçã
ão ocorrerão
o a partir do dia 17 de
e janeiro de
e 2020 das 08:00 às
1
12:00
na Prrefeitura Mu
unicipal de Ibipitanga com
c
sede à Avenida Clériston
C
An
ndrade, 815
5 – centro
– Ibipitanga
a-Bahia, perrmanecendo
o em aberto
o para qualq
quer novos interessado
os.
6. DOT
TAÇÕES ORÇAMENT
TÁRIAS– MINUTA DO CONTRAT
TO
7. O Prrazo de exe
ecução dar--se-á do dia
a da assinattura do conttrato até 31.12.2020.
8. LOC
CAL, HORÁ
ÁRIO E MEIO DE COM
MUNICAÇÃ
ÃO PARA ESCLAREC
E
CIMENTOS
S SOBRE
EST
TE EDITAL.
P
Poderão
se
er obtidas maiores
m
info
ormações so
obre este Edital,
E
na se
ede da Pre
efeitura Mun
nicipal de
Ibipitanga, na Avenid
da Cleriston
n Andrade
e, 815 – centro
c
– Ib
bipitanga-Ba, ou pelo
o e-mail:
c
cpl.ibipitang
ga@gmail.ccom ou teleffone (77) 36
674-2022.

Laiss Venância
a Oliveira Paixão Vieira
Presid
dente da CPL
C

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPA
AÇÃO NO CREDENC
CIAMENTO
9.1. Pode
erá participa
ar do prese
ente creden
nciamento qualquer
q
in
nteressado do ramo de atividade
e
pertinente que satisfa
aça as condições estab
belecidas ne
este edital;
9.2. Não se
erá admitida a participação de intteressados sob a forma
a de consórrcio;
2
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9.2.1. Esta
arão impedid
das de partticipar direta
a ou indireta
amente desste credenciamento:
9.2.2. Empresas que
e estejam em regime de
d Falência ou Concorrdata, ou qu
ue incida em
m proibição
o
legal de co
ontratar com
m a Adminisstração Púb
blica em gerral;
9.2.3. Em
mpresas qu
ue tenham sido decllaradas inidôneas pa
ara licitar ou contrattar com a
Administra
ação Pública
a;
9.3. A participação
p
o no crede
enciamento
o implica automaticam
a
mente na aceitação integral e
irretratávell dos termoss e conteúd
dos deste edital e seus
s anexos, a observância dos preceitos legaiss
e regulame
entos em vigor;
v
e a re
esponsabilid
dade pela fidelidade
f
e legitimidade das info
ormações e
dos docum
mentos apre
esentados em
e qualquerr fase do crredenciamento;
10. HABIL
LITAÇÃO
10.1. As liccitantes devverão incluir no Envelo
ope – HABIILITAÇÃO a seguinte documenta
ação abaixo
o
que poderrá ser aprresentada em
e cópia autenticad
da ou cóp
pia simple
es acompa
anhada do
o
original, em
e envelope lacrado
o, no qual possam ser identificcados o no
ome ou raz
zão social,,
modalidade e número
o da licitação, além da expressão Habilitação
o (vide desccrição abaix
xo).
PREFEITU
URA MUNIC
CIPAL DE IBIPITANGA
A
CREDENC
CIAMENTO
O N.º 001-20
020-CR
RAZÃO SO
OCIAL DA EMPRESA
A: XxxxxxX
Xxxxxx
ENVELOP
PE A – DOC
CUMENTOS
S DE HABIL
LITAÇÃO E ANEXOS
10.2. Na habilitação exigir-se-á
á dos intere
essados:
PESSOA JURIDICA
J
10.2.1. A Habilitação
o Jurídica será comp
provada me
ediante a apresentaçã
a
ão do ato constitutivo,
c
estatuto ou contrato social em vigor, devvidamente registrado, em se tra
atando de sociedades
s
s
comerciaiss e, no casso de socie
edade por ações, aco
ompanhado
o da docum
mentação pertinente
p
à
investidura
a de seus attuais admin
nistradores nos respecttivos cargoss.
10.2.2. A Regularid
dade Fisca
al será co
omprovada mediante a apresen
ntação dos seguintess
Documento
os:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
a Jurídica (C
CNPJ) que tem sua em
missão, em
m
de
re
egularidade
e,
por
meio
do
d
enderreço
elettrônico
a
seguir:
condições
http://www
w.receita.fazzenda.gov.b
br/pessoajurridica/cnpj/c
cnpjreva/cnpjreva_soliccitacao.asp
b)Certidão
o Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida A
Ativa da Un
nião, sendo
o
este último
o datado dos
d
últimos 180 dias, desde que
e outro pra
azo não essteja estipu
ulado neste
e
certidã
referida
documento
o.
A
ão
se
encontra
a
dispo
onível
no
site
e
http://www
w.receita.fazzenda.gov.b
br/Aplicacoe
es/ATSPO/C
Certidao/Cn
ndConjuntaIInter/Inform
maNICertida
o.asp?Tipo
o=1
c) Certifica
ado de Reg
gularidade do
d FTGS/CRF, que po
ode ser extrraída no síttio eletrônic
co da Caixa
a
no
Econômica
a
Fe
ederal,
endereç
ço
e
eletrônico
a
seguir::
https://www
w.sifge.caixxa.gov.br/Cidadao/Crf/F
FgeCfSCrite
eriosPesquisa.asp
d) Prova de
d regularid
dade para com
c
a Faze
enda Estad
dual, emitida através d
do site, parra empresa
a
que tem su
ua sede e domicílio
d
no Estado da Bahia, http
p://www.sefa
az.ba.gov.b
br
*Se a emp
presa tiver sede
s
em outtro estado emitir
e
a certtidão no órg
gão respectivo.
3
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e) Certidão
o de Débitos para com a Fazenda
a Municipal do domicílio
o ou sede d
do licitante;
f) Certidão
o de Débitoss Trabalhistas, cuja em
missão pode ser realizzada no site
e do Tribun
nal Superiorr
do Trabalh
ho ( http://ww
ww.tst.jus.b
br/certidao ).
)
10.2.3. Declaração de
d Proteção
o ao Traballho do Men
nor, em ate
endimento a
ao inciso XX
XXIII do art.
7º da Con
nstituição Federal,
F
parra os fins do disposto
o na Lei Federal
F
n. 8
8.666/93, de
d que não
o
emprega menor
m
de 18
8 anos em trabalho no
oturno, perig
goso ou inssalubre e nã
ão emprega
a menor de
e
se for o caso,
16 anos, ressalvado,
r
c
o emprego de menor
m
a pa
artir de 14 a
anos, na co
ondição de
e
aprendiz, conforme
c
m
modelo
consstante do An
nexo IV des
ste Edital.
10.3. A QUALIFICAÇ
ÇÃO TÉCN
NICA: será comprovad
da mediante
e a aprese
entação dos
s seguintess
Documento
os:
10.3.1 - No
ome do Ressponsável Técnico
T
aco
ompanhado do registro
o do mesmo
o no respecttivo
conselho;
10.3.2 - Do
ocumentos de RG e CP
PF do Resp
ponsável Té
écnico;
10.4. DEC
CLARAÇÃO
O COMPL
LEMENTAR
R será com
mprovada mediante a apresen
ntação doss
seguintes Documento
os:
10.4.1. Declaração de
e Idoneidade, conforme
e modelo co
onstante do
o Anexo V d
deste Edital;
10.4.2.Decclaração de
e que teve pleno
p
conhecimento do Edital, de
e suas espe
ecificações técnicas e
de que se inteiraram de todo o serviço
s
a se
er executad
do, conforme modelo cconstante do Anexo VI
deste Edita
al;
PESSOA FÍSICA
F
10.5. A Regularida
R
ade Fiscal será com
mprovada mediante a apresentação dos seguintess
Documento
os:
a) Prova de inscrição no Cadastrro de Pesso
oa Física (C
CPF)
b)Certidão
o Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida A
Ativa da Un
nião, sendo
o
este último
o datado dos
d
últimos 180 dias, desde que
e outro pra
azo não essteja estipu
ulado neste
e
certidã
referida
documento
o.
A
ão
se
encontra
a
dispo
onível
no
site
e
http://servicos.receita.fazenda.go
ov.br/Serviccos/certidao
o/CNDConju
untaInter/InfformaNICerrtidao.asp?
tipo=2
d) Prova de
d regularid
dade para com a Fazzenda Estadual, emitid
da através do site, pa
ara pessoa
a
física que tem
t
domicílio no Estad
do da Bahia
a, http://www
w.sefaz.ba.g
gov.br
e) Certidão
o de Débitos para com a Fazenda
a Municipal do domicílio
o ou sede d
do licitante;
f) Certidão
o de Débitoss Trabalhistas, cuja em
missão pode ser realizzada no site
e do Tribun
nal Superiorr
do Trabalh
ho ( http://ww
ww.tst.jus.b
br/certidao ).
)
10.5.1. Declaração de
d Proteção
o ao Traballho do Men
nor, em ate
endimento a
ao inciso XX
XXIII do art.
7º da Con
nstituição Federal,
F
parra os fins do disposto
o na Lei Federal
F
n. 8
8.666/93, de
d que não
o
emprega menor
m
de 18
8 anos em trabalho no
oturno, perig
goso ou inssalubre e nã
ão emprega
a menor de
e
se for o caso,
16 anos, ressalvado,
r
c
o emprego de menor
m
a pa
artir de 14 a
anos, na co
ondição de
e
aprendiz, conforme
c
m
modelo
consstante do An
nexo IV des
ste Edital.
4
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10.5.2. A QUALIFICA
Q
AÇÃO TÉC
CNICA: será
á comprova
ada mediante a aprese
entação dos
s seguintess
Documento
os:
10.5.1 – Diploma proffissional aco
ompanhado
o do registro
o do mesmo
o profission
nal no respe
ectivo
conselho;
10.3.2 - Do
ocumentos de RG e CP
PF;
10.4. DEC
CLARAÇÃO
O COMPL
LEMENTAR
R será com
mprovada mediante a apresen
ntação doss
seguintes Documento
os:
10.4.1. Declaração de
e Idoneidade, conforme
e modelo co
onstante do
o Anexo V d
deste Edital;
10.4.2.Decclaração de
e que teve pleno
p
conhecimento do Edital, de
e suas espe
ecificações técnicas e
de que se inteiraram de todo o serviço
s
a se
er executad
do, conforme modelo cconstante do Anexo VI
deste Edita
al;
11. DA PR
ROPOSTA
11.1. Junta
amente com
m a docume
entação o credenciand
c
do deverá apresentar
a
p
proposta de
e prestação
o
de serviço
o, na forma do Anexo II deste Ed
dital, bem como
c
o preçço proposto
o para a remuneração
o
dos serviço
os ofertados, sempre observados
o
s os valores previstos no
n presente
e Edital.
12. PROCESSAMENTO DO CREDENCIAM
MENTO
12.1. Os pedidos
p
de credenciam
mento serão
o analisado
os pela Com
missão Perm
manente de
e Licitação,,
nomeada a través do
o Decreto nº
n 005/2020
0 de 03 de janeiro de 2020, e pe
ela Comissão Técnica
a
Permanente para o Credenciam
C
mento Públicco da Secrretaria de Saúde,
S
nom
meada pela Portaria nºº
01/2020 de
d 02 de janeiro de
e 2020, em
e
conform
midade com
m os parâ
âmetros e requisitoss
estabelecid
dos neste edital.
e
12.2. A Co
omissão pod
derá, a qualquer tempo
o, verificar a veracidad
de das informações pre
estadas porr
atestados, certidões e declarações; a aute
enticidade dos docum
mentos apre
esentados; bem como
o
solicitar outros
o
doccumentos que
q
julgarr necessárrios para a avaliaçã
ão dos documentos
d
s
apresentad
dos.
12.3. A Co
omissão se reserva o direito
d
de in
ndeferir o pe
edido de credenciamento da pess
soa jurídica
a
e/ou física
a que deixxar de apresentar do
ocumentaçã
ão ou inforrmação exiigida neste
e edital ou
u
apresentá--la incomple
eta ou em desacordo
d
c
com
as disp
posições deste edital.
12.4. O de
eferimento do
d pedido de
e credencia
amento fica condiciona
ado ao atendimento às exigênciass
previstas neste
n
edital e nos seuss anexos.
12.5. Serã
ão credenciados todoss os interesssados que preenchere
em os requ
uisitos prev
vistos neste
e
edital.
12.6. O resultado fina
al do processso de cred
denciamentto, contendo
o a relação
o de todos os
o serviçoss
o na Impren
nsa Oficial.
que obtiveram o deferrimento do pedido, serrá publicado
d
de indeferimen
nto do cred
denciamento
o, proferida
a pela Com
missão, cabe
erá recurso
o
12.7. Da decisão
dirigido à Prefeitura,
P
n prazo de
no
e 05 (cinco) dias úteis a contar da publicaçã
ão na Impre
ensa Oficiall
da relação das pessoas juríd
dicas/ou fíísica que obtiveram o deferim
mento do pedido de
e
credenciam
mento (art. 109, inciso I da Lei nº 8.666/93).
12.8. Transcorrido o prazo
p
referiido no item anterior se
em que tenh
ham sido ap
os recursos,,
presentado
ou depois de julgado
os estes, se
erá publicad
da na Imprrensa Oficia
al a confirm
mação da relação
r
dass
pessoas ju
urídicas e/o
ou física cre
edenciadas, acrescida dos nomess das que ttiveram o seu
s recurso
o
deferido, e a homolog
gação do cre
edenciamento.
12.9. Compete à auto
oridade supe
erior homologar o cred
denciamento
o.
5
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12.10. O credenciame
c
ento não im
mplica no dirreito à contrratação, a qual
q
dar-se--á ao exclus
sivo critério
o
da Prefeitu
ura de Ibipittanga de accordo com as necessidades do município,
m
a
as metas planejadas e
programad
das pela Se
ecretaria Mu
unicipal de Saúde
S
e a disponibilida
d
ade finance
eira e orçam
mentária.
12.11.O município
m
de
e Ibipitanga por intermé
édio da Sec
cretaria Mun
nicipal de S
Saúde, não se obriga a
utilizar tod
dos os servviços oferta
ados pelo credenciado
c
o, reservan
ndo-se o direito de contratar oss
procedime
entos necesssários e na
a quantidad
de adequad
da à deman
nda estimada de acorrdo com oss
parâmetross definidos pela Secrretaria Municipal de Saúde
S
e com a dispon
nibilidade fiinanceira e
orçamentá
ária.
13. PROC
CESSAMENTOS AD
DOTADOS PELA COMISSÃO
C
DE AVA
ALIAÇÃO PARA O
CREDENC
CIMENTO.
13.1. O credenciam
mento será processado de acordo com a observância dos seguintess
procedime
entos:
os no preâ
13.2. A partir do dia
a e hora estabelecid
e
âmbulo desste Edital, a CPL, re
eceberá oss
envelopes, mediante protocolo, contendo
c
a documenta
ação aprese
entada pelos interessados;
C
, farão aná
álise dessa documenta
ação em conformidad
c
de com as exigênciass
13.3. As Comissões,
constantess neste edital e, send
do constata
ada a insu
uficiência da
as informaçções ou au
usência ou
u
irregularida
ade da doccumentação
o, será comunicado forrmalmente ao
a interessado a sua inabilitação
o
ao credencciamento e os requisito
os editalício
os que deixa
aram de ser adequada
amente aten
ndidos.
13.4. A Pre
efeitura de Ibipitanga divulgará
d
o resultado do
d credenciamento, mediante pub
blicação na
a
Imprensa Oficial;
O
13.5. Obse
ervar-se-ão as disposiçções da Lei 8.666/93 e suas altera
ações
14. DOS PRAZOS,
P
E EXECUÇÃ
ÃO DOS SE
ERVIÇOS OBJETO
O
DA
A LICITAÇÃO.
14.1. O pra
azo de vigê
ência do co
ontrato será a partir da
a data da asssinatura atté 31 de de
ezembro de
e
2020, pode
endo ser re
enovado, a critério da contratante
c
e concordâ
ância da co
ontratada, se
s mantidass
as condiçõ
ões originá
árias da co
ontratação, por iguais
s e sucesssivos períod
dos, se ate
endidos oss
interesses das partes, na forma prevista
p
no inciso II do
o art. 57 da Lei 8.666/93;
RATAÇÃO
15. CONTR
15.1. Hom
mologado o credenciam
mento pela autoridade
e competen
nte, a Secrretaria de Saúde
S
do
Município de Ibipitang
ga, poderá firmar contrato especíífico com oss credencia
ados, na forma deste
Edital e An
nexos, visan
ndo a execu
ução do objjeto deste ato
a convoca
atório.
15.2.O(s)ccredenciado
o(s) terá(ão)) o prazo de
e 5 (cinco)d
dias, contad
dos a partir da convoca
ação,para
assinar o contrato. Este prazo
o poderá se
er prorrogado uma ve
ez, por igua
al período, quando
solicitado pelo cred
denciado durante o seu tran
nscurso e desde q
que ocorra
a motivo
justificado,,aceito pela
a Secretaria Municipal de
d Saúde.
15.3. No ato da con
ntratação, o credenciiado deverá apresenttar docume
ento de procuração
devidamen
nte reconhe
ecido em ca
artório,que habilite o seu
s representante a asssinar o con
ntrato em
nome da empresa.
e
15.4. A co
ontratada ob
briga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuaiss, os acréscimos ou
supressões que se fizerem
f
noss serviços, até 25% (vinte
(
e cin
nco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e as supressões ressultantes de
e acordo ce
elebrados e
entre as partes, com
ender a sup
perveniência do interessse público.
vistas a ate
15.5.As de
emais dispo
osições estã
ão previstass na minuta
a do contrato deste Ed
dital, do qua
al é parte
integrante,, independe
entemente de
d transcriçção.
16. CONDIÇÕES DE PAGAMEN
NTO
6
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16.1.Os pa
agamentos devidos à Contratada
C
a serão efettuados atravvés de orde
em bancária
a ou crédito
o
em conta corrente,
c
no
o prazo de até
a 10 (dezz) dias, do mês
m subseq
quente a realização do
os serviços,
devidamen
nte atestada
a à execuçção contratu
ual, desde que não ha
aja pendência a ser re
egularizada
a
pela contra
atada.
16.2. Em havendo
h
alg
guma pendência impe
editiva do pa
agamento, será consid
derada a da
ata na quall
ocorreu a regularizaçã
r
ão da pendência por parte
p
da con
ntratada.
16.3. O pa
agamento não
n
isenta a CONTRA
ATADA da responsab
bilidade de correção dos
d erros e
imperfeições porventu
ura apresen
ntados apóss a liberação
o.
16.4. O va
alor do contrato estabelecido nessta cláusula
a será classificado da seguinte forma:
f
60%
%
(sessenta por cento
o) correspo
ondentes à prestaçã
ão de servviços, enqu
uadrado, portanto,
p
o
percentual no índice de
d pessoal, ao passo que os 40%
% (quarenta
a por cento)) restantes referem-se
e
a material de consumo.
17. SANÇÕ
ÕES E PEN
NALIDADES
S
17.1. Para
a a aplicaçã
ão das pena
alidades pre
evistas será
á levada em
m conta a natureza e a gravidade
e
da falta, os prejuízos dela advin
ndos para a Administra
ação Públicca e a reinccidência na
a prática do
o
ato conform
me discriminado a seguir:
17.1.1. AD
DVERTÊNC
CIA ESCRIT
TA, com o intuito de registrar o comportam
mento inadequado do
o
contratado
o, sendo ca
abível apenas em fa
alhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
o
município.
17.1.2. Co
onstituem ilícitos adm
ministrativoss as cond
dutas previstas na L
Lei Federall 8.666/93,,
sujeitando--se os infra
atores às co
ominações legais,
l
gara
antida a pré
évia e ampla
a defesa em
m processo
o
administrativo.
17.1.3. A inexecução
o contratua
al, inclusive
e por atras
so injustificcado na exxecução do
o contrato,
sujeitará o contratad
do à multa de mora, que será graduada de
d acordo com a gra
avidade da
a
os seguinte
infração, obedecidos
o
es limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre
s
o valor do contrato, em ca
aso de desscumprimen
nto total da
a
obrigação, inclusive no
o
o de recusa
a do adjudicatário em
m firmar o ccontrato, ou
u ainda na
a
hipótese de negar-se a efetuar o reforço
r
da caução,
c
den
ntro de 10 (dez) dias contados da
a
data de sua convocação;

II -

0,3% (três décimos
0
d
po
or cento) ao
o dia, até o trigésimo dia de atra
aso, sobre o valor da
a
p
parte
do servviço não rea
alizado;

III -

0,7% (sete décimos
0
d
por cento) sob
bre o valor da parte do
o serviço nã
ão realizado
o, por cada
a
dia subsequente ao trig
gésimo.

17.1.3.1. A multa a que se refere este
e item não
o impede que a Ad
dministração
o rescinda
a
unilateralm
mente o contrato e apliq
que as dem
mais sançõe
es previstas na lei.
17.1.3.2. As
A multas previstas
p
ne
este item nã
ão têm cará
áter compensatório e o seu paga
amento não
o
eximirá a contratada
a da resp
ponsabilidad
de por perrdas e danos decorrrentes das
s infraçõess
cometidas.
erão punido
os com a pena
p
de susspensão te
emporária do
d direito de
e cadastrarr e licitar e
17.1.4. Se
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
adas.
17.1.5. Serão
S
pun
nidos com
m a pena
a de de
eclaração de inidon
neidade para licitarr
e contratarr com a Ad
dministração
o, enquanto
o perdurare
em os motivvos determinantes da punição ou
u
7
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até que se
eja promovid
da a reabilittação peran
nte a autoridade comp
petente para
a aplicar a punição,
p
oss
que incorra
am em outrros ilícitos previstos
p
em
m lei.
18. RESCIISÃO
18.1. A ine
execução, total
t
ou parcial, do Co
ontrato ens
seja a sua rescisão,
r
co
om as cons
sequênciass
contratuaiss e as prevista na Lei nº.
n 8.666/93
3.
18.2. O Co
ontratante poderá
p
resccindir admin
nistrativame
ente o Conttrato nas hipóteses pre
evistas noss
arts. 78 e 79
7 da Lei 8..666/93.
Parágrafo
o Único - Nas
N
hipótesses de resccisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Leii
8.666/93, não
n cabe ao
o Contratad
do direito a qualquer in
ndenização.
19. REVOG
GAÇÃO – ANULAÇÃO
A
O
19.1. O Mu
unicípio se reserva ao
o direito de revogar estte Credenciamento, po
or razões de interesse
e
público de
ecorrente de
e fato superveniente, devidament
d
te comprovvado, pertinente e sufic
ciente para
a
justificar a decisão. Deverá,
D
por outro lado, anulá-la se
e constatad
da insanáve
el ilegalidade, baseado
o
em parece
er escrito e devidament
d
te fundamentado.
19.2. Não caberá qua
alquer indenização aos proponen
ntes em casso de revog
gação ou anulação da
a
presente liicitação, resssalvadas as
a hipótese
es legais, ca
abendo o ônus
ô
da pro
ova exclusiv
vamente ao
o
licitante co
ontratado.
20. DISPO
OSIÇÕES GERAIS
G
21.1. O presente cre
edenciamen
nto não im
mporta nece
essariamente em contratação, podendo
p
o
Município revogá-la, no todo ou em parte
e, por razões de interresse público, derivad
do de fato
supervenie
ente compro
ovado ou anulá-lo por ilegalidade
e, de ofício ou
o por provvocação me
ediante ato
escrito e fundamenttado publiccado no Diário Oficia
al do Muniicípio, para
a conhecim
mento dos
participanttes do crede
enciamento
o.
21.2. A fa
alsidade de qualquer documento
o apresenta
ado ou a in
nverdade d
das informa
ações nele
contidas im
mplicará a imediata de
esclassifica
ação do pro
oponente que o tiver a
apresentad
do, e se já
tiver sido credenciad
do, a imediata rescisão do con
ntrato, sem prejuízo d
das demais
s sanções
cabíveis.
21.3.Poderão ser adm
mitidos erro
os de nature
eza formal, desde que
e não comp
prometam o interesse
público.
21.4. É faccultada a Co
omissão Té
écnica Perm
manente para o Creden
nciamento Público da Secretaria
de Saúde, em qualqu
uer fase do
o credenciamento, esc
clarecer ou a complem
mentar a ins
strução do
processo.
21.5.A participação no
n presentte processo
o implica o conhecim
mento e submissão a todas as
condições previstas neste
n
edital e nos seuss Anexos.
21.6. A Secretaria
S
M
Municipal
de Saúde, em
e não co
onseguindo suprir sua
as necessid
dades em
decorrênciia desse crredenciamento, poderá
á, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos
credenciam
mentos, atra
avés da divvulgação de
e um novo re
egulamento
o.
21.7.O dessatendimen
nto de exigê
ências form
mais não es
ssenciais nã
ão importarrá no afasta
amento do
proponente
e, desde qu
ue seja posssível a afe
erição da su
ua qualifica
ação e a exxata compre
eensão da
sua propossta.
21.8. As decisões referentes a este processo
p
de
d credencciamento p
público pod
derão ser
comunicad
das aos proponentes por qual quer
q
meio que comprove o reccebimento ou,
o ainda,
no Diário Oficial
mediante publicação
p
O
do Mu
unicípio.
8
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21.9. A duração do Contrato
C
fica
ará adstrita à vigência do
d respectivo crédito o
orçamentário, salvo se
e
prorrogáve
el por igual período, na
a forma do art. 57 da lei 8.666, de
d 21 de ju
unho de 199
93, com ass
alterações posterioress, que alca
ançará dotação do exe
ercício subssequente, d
dada continuidade doss
serviços;
21.10. Fica
a designado o foro da
a Cidade de
e Macaúbas
s, Estado da
d Bahia–B
Brasil,para ju
ulgamento
de quaisqu
uer questõe
es judiciais resultante deste Edita
al, renuncia
ando as parrtes a qualq
quer outro
que seja.
por mais privilegiado
p
21.11. São
o partes indissociáveis deste Edita
al os seguin
ntes anexoss:
I.

Minuta do
d Contrato;;

II.

Modelo de
d Proposta
a de Preçoss;

III.

Termo Descritivo;
D

IV.

Modelo de
d Declaraçção da Protteção ao Tra
abalho do Menor;
M

V.

Modelo de
d Declaraçção de Idon
neidade

VI.

Modelo de
d Atendimento as Exiigências do Edital

e janeiro de
e 2020.
Ibipitanga – Ba, 13 de

GOD
DALIA GOM
MIDE
ente para o Credencia
amento Púb
blico da Sec
cretaria de
Presidente da Comisssão Técnicca Permane
Saúde

LAIS VENÂNCIA
V
A OLIVEIRA
A PAIXÃO VIEIRA
V
Pressidente da CPL

9
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A EX
AN
XOS
S

10
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ANEXO I

PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O Nº 001/2020
CREDENC
CIAMENTO
O PÚBLICO 001-2020-C
CR
CONTRAT
TO Nº ____
__/2020

O MUNICIIPIO DE IBIPITANGA Estado da Bahia, Enttidade de Direito
D
Públiico Interno, inscrita no
o
CNPJ nº. 13.781.364/
1
/0001-06, com
c
sede na
a Avenida Cleriston
C
An
ndrade, 815
5 – centro – Ibipitanga-Bahia, atra
avés do FUN
NDO MUNICIPAL DE SAUDE, ins
scrito no CN
NPJ N º sob
b o nº. XXX
XXXXXXXX,
neste ato representad
r
da pela Gesstora do Fu
undo a Srªx
xxxxxxxxxxxxxxxxx, brassileira, maio
or e capaz,,
inscrita no
o CPF sob o nº. xxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade
c
de X
XXXXXXXX
XX - BA, de
e
agora em diante den
nominado CONTRATA
C
ANTE, e do outro lado
o (descreve
er se pesso
oa física ou
u
jurídica) XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX, inscrita no CPNJ xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx,
situada a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cidade de xxxxxxxxxxxxxx, Esttado Bahia,, neste ato
o
representa
ado
pelo
o
Srxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx,
resid
dente
e
domiciliado
na
a
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
inscrito
no
o
CPF
e
RG
G
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CON
NTRATADO
O, firmam n
nesta ato, o presente
e
contrato, na
n forma e condições
c
q se segu
que
uem:
CLÁUSUL
LA PRIMEIR
RA - OBJET
TO
1.1 - O pre
esente instrrumento tem
m por objetto prestação de serviçços médicoss – com rea
alização de
e
procedime
entos dentro
o da medicina generalista em Un
nidades Básicas de Sa
aúde do município de
e
Ibipitanga e Serviços de Plantão Hospitalar durante 24 horas no Hospital
H
Municipal de Ib
bipitanga.
LA SEGUND
DA - REGIM
ME DE EXE
ECUÇÃO
CLÁUSUL
2.1 - O re
egime de execução
e
dos serviçoss será esta
abelecido pela
p
secreta
aria compe
etente, com
m
pagamento
o mensal, em
e obediênccia ao Edita
al de Credenciamento 001-2020-C
0
CR e seus Anexos.
A
CLÁUSUL
LA TERCEIRA - PRAZ
ZOS
3.1 – O prrazo para execução
e
d serviçoss será do ato
dos
a da assiinatura desste contrato
o até 31 de
e
dezembro de 2020.
3.2 –A durração do Co
ontrato ficará adstrita à vigência do
d respectivvo crédito o
orçamentáriio, salvo se
e
prorrogáve
el por igual período, na
a forma do art. 57 da lei 8.666, de
d 21 de ju
unho de 199
93, com ass
alterações posterioress, que alca
ançará dotação do exe
ercício subssequente, d
dada continuidade doss
serviços;
CLÁUSUL
LA QUARTA
A – PREÇO
O, CONDIÇÕ
ÕES DE PA
AGAMENTO
O:
4.1 - Pela
a execução do Contra
ato a CONTRATANTE
E pagará à CONTRA
ATADA o va
alor de R$
$
000.000,00
0 (xxxxxxxxxxxxxxxxx), amortizáve
el mensalme
ente de Notta Fiscal.
Parágrafo
o Único – Estão incllusos nos valores da
as proposta
as as desp
pesas com
m impostos,,
sobretaxass, seguros, encargos sociais
s
e trabalhistas
4.2 - O pagamento equivale
e à execu
ução dos serviços especificad
e
os no pro
ocesso de
e
Credenciamento, de acordo
a
com
m Anexo II do Edital.
4.3 - O pagamento se
erá efetuado pela Adm
ministração Municipal, em até 10 (dez) dias a contar da
a
prestação do serviço no período..
o fica condicionado à comprovaç
ção de que
e a CONTRATADA encontra-se
e
e
4.4. – O pagamento
adimplente
e com a Fa
azenda Púb
blica (União
o, FGTS, CNDT,
C
Estado e Municcípio), quan
ndo pessoa
a
jurídica e União,
U
CND
DT, Estado e Município
o, quando pe
essoa física
a.
11
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4.5. Haven
ndo erro na
a nota fiscal (quando pessoa
p
juríd
dica), será devolvida à CONTRAT
TADA para
a
as devidass correções.
4.5.1. Qualquer irre
egularidade que impe
eça a liqu
uidação da despesa será com
municada à
CONTRAT
TADA, ficando o pagam
mento pendente até qu
ue se provid
denciem as medidas sa
aneadoras.
4.5.2. Nesssa hipótese
e, o prazo para o pag
gamento iniiciar-se-á após
a
a regu
ularização da
d situação
o
e/ou a reapresenta
r
ação do d
documento fiscal, não acarrettando qua
alquer ônu
us para a
CONTRAT
TANTE.
4.6. O valor do contrrato estabe
elecido nesta cláusula
a será classsificado da seguinte forma:
f
60%
%
(sessenta por cento) correspond
dente à presstação de serviços,
s
en
nquadrado, portanto, o percentuall
no índice de
d pessoal, ao passo que
q os 40%
% (quarenta por cento) restante refferem-se a material de
e
consumo.
LA QUINTA
A - ORIGEM
M DOS REC
CURSOS
CLÁUSUL
5.1 - As de
espesas de
ecorrentes da
d execução dos serviços com ba
ase no Edital de Crede
enciamento
o
Nº. 001-2020-CR co
orrerão à conta de recursos constantes de dotaçções consig
gnadas no
o
Orçamento
o Municipal para o exe
ercício corre
ente, a sabe
er:
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL
M
DE SAÚDE
E
2065 – Ge
estão da Ate
enção Básicca
2070 – Ge
estão das Açções Municcipais de Sa
aúde – 15% Recursos Próprios
P
2289 – Ge
estão de Outros Progra
amas do Fundo a Fund
do
2299 - Pro
ograma das ações de Média
M
e Alta
a Complexid
dade - MAC
C
3.3.9.0.39..00.00 – Ou
utros Serviços de Terce
eiros – Pess
soa Jurídica
a
3.3.9.0.36..00.00 - Outtros Serviço
os de Terce
eiros – Pess
soa Física
Fonte de Recurso:
R
02
2/14
CLÁUSUL
LA SEXTA - DIREITOS
S E OBRIGA
AÇÕES DA
AS PARTES
S CONTRA
ATANTES
DA CONTRATADA:
6.1. No âm
mbito da execução da presente co
ontrato, o Contratado
C
o
obriga-se
a::
6.1.1 - Pre
estar serviço
o adequado
o, na forma prevista, bem
b
como, nas
n normass técnicas aplicáveis
a
e
no contrato
o, obrigando
o-se a cumprir a legisla
ação federa
al, estadual e municipa
al vigente;
6.1.2 - Na
a execução
o dos serviiços, arcará
á o contrattado com todos os sseus custos
s diretos e
indiretos para
p
a boa
a prestação
o do objeto
o, inclusive encargos e tributos Federal, es
staduais, e
municipaiss, conforme o caso;
6.1.3 - Fa
acilitar a fiscalização
f
na execu
ução do se
erviço em que a CO
ONTRATAN
NTE, julgarr
necessário
o;
6.1.4 - Zelar pela inte
egridade do
os usuários quando da
a prestação dos serviços, bem co
omo prestá-los adequa
adamente;
6.2 - DA CONTRATA
C
ANTE:
6.2.1 – Pagar
P
con
nforme esttabelecido na Cláus
sula Quartta, as ob
brigações financeiras
f
s
decorrente
es do prese
ente Contra
ato, na inte
egralidade dos
d seus te
ermos;

6.2.2 – Fisscalizar o fiiel cumprim
mento do co
ontrato.
6.2.3 - Offerecer ao Contratado
o todas as informaçõe
es e condiçções indisp
pensáveis ao
a pleno e
desembara
açado cump
primento do
os termos da permissão.
12
2


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4KPRUDMFWPTC8RRHFWRSTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Janeiro de 2020
14 - Ano VII - Nº 1451

Ibipitanga

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202



6.2.4 - No
otificar a CONTRATA
ADA, por esscrito, sobre imperfeiições, falha
as ou irreg
gularidadess
constatada
as na exe
ecução do
o serviço para
p
que sejam adotadas as medidas corretivass
necessária
as;
CLÁUSUL
LA SÉTIMA
A – EXECUÇ
ÇÃO DO CONTRATO
C
O
7.1 - Este Contrato de
everá ser executado
e
f
fielmente
pe
elas partes, ficando cie
ente a CON
NTRATADA
A
das estipulações conttidas nos Arrts. 68 a 71 da Lei Fed
deral n°. 8.6
666/93.
CLÁUSUL
LA OITAVA
A – SANÇÕE
ES E PENA
ALIDADES
8.1 - Para a aplicação
o das pena
alidades pre
evistas será
á levada em
m conta a natureza e a gravidade
e
da falta, os prejuízos dela advin
ndos para a Administra
ação Públicca e a reinccidência na
a prática do
o
ato.
8.2 - A ine
execução co
ontratual, in
nclusive porr atraso inju
ustificado na
a execução
o do contratto, sujeitará
á
a contrata
ada à multa
a de mora, que será
á graduada de acordo
o com a gravidade da infração,,
obedecidos os seguin
ntes limites máximos:
alor do conttrato, em ca
aso de desscumprimen
nto total da obrigação,
10% (dez por cento) sobre o va
n de recusa do adjudicatário em firmar o co
ontrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
inclusive no
efetuar o re
eforço da caução, den
ntro de 10 (d
dez) dias co
ontados da data de sua
a convocação;
0,3% (trêss décimos por
p cento) ao
a dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
d parte do
o
e o valor da
serviço não
o realizado;
0,7% (sete
e décimos por cento) sobre o valor
v
da parte do servviço não re
ealizado, po
or cada dia
a
subsequen
nte ao trigéssimo.
8.3. A multta a que se refere este
e item não impede que
e a Administtração rescinda unilate
eralmente o
contrato e aplique as demais san
nções previsstas na lei.
m
previstas neste item não têm caráte
er compenssatório e o seu pagamento não
o
8.4. As multas
eximirá a contratada
a da resp
ponsabilidad
de por perrdas e danos decorrrentes das
s infraçõess
cometidas.
o punidos com
c
a pen
na de susp
pensão tem
mporária do
o direito de
e cadastrar e licitar e
8.5. Serão
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
adas.
8.6. Serã
ão punido
os com a pena de dec
claração de
d
inidone
eidade pa
ara licitarr
e contratarr com a Ad
dministração
o, enquanto
o perdurare
em os motivvos determinantes da punição ou
u
até que se
eja promovid
da a reabilittação peran
nte a autoridade comp
petente para
a aplicar a punição,
p
oss
que incorra
am em outrros ilícitos previstos
p
em
m lei.
CLÁUSUL
LA NONA - DA INEXEC
CUÇÃO E DA RESCIS
SÃO:
9.1. A inexxecução, to
otal ou parccial, do Co
ontrato ense
eja a sua rescisão,
r
co
om as cons
sequênciass
contratuaiss e as prevista na Lei nº.
n 8.666/93
3.
9.2. O Co
ontratante poderá resscindir adm
ministrativam
mente o Co
ontrato nass hipóteses
s previstass
nosarts. 77
7a80da Lei 8.666/93.
Parágrafo
o Único - Nas
N
hipótesses de resccisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Leii
8.666/93, não
n cabe ao
o Contratad
do direito a qualquer in
ndenização.
CLAUSUL
LA DECIMA
A - REAJUS
STAMENTO
O E REVISÃ
ÃO
10.1 - Os Preços offertados po
oderão sofrrer reajuste
es nos term
mos definidos no art. 65 da Leii
8.666/93, objetivando
o
o a manuten
nção do equ
uilibro econô
ômico-finan
nceiro inicial do contratto.
CLÁUSUL
LA DECIMA
A PRIMIRA – DA VINC
CULAÇÃO
11.1 – O presente
p
con
ntrato está vinculado
v
a Processo
ao
o de Creden
nciamento n
n. 001-2020
0-CR.
13
3
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CLÁUSUL
LA DÉCIMA
A SEGUNDA
A – DA PUBLICAÇÃO
O
12.1 – A CONTRATA
C
ANTE fica obrigada
o
a publicar o presente co
ontrato noss meios de publicação
o
previstos na
n Lei 8.666
6/93, para que
q surta oss efeitos leg
gais.
CLÁUSUL
LA DÉCIMA
A TERCEIRA
A - CONDIÇ
ÇÕES GER
RAIS:
13.1 - A CONTRATA
C
ANTE reservva-se o dire
eito de sus
spender tem
mporariamente a execução deste
e
Contrato, quando
q
neccessário, po
or conveniê
ência da Ad
dministração
o, respeitad
dos os limittes legais e
os direitos assegurados à CONT
TRATADA;
13.2 – Esste contrato
o é regido pela Lei nº.
n 8.666/93 e suas alterações,
a
que regulamenta ass
licitações e contrataçõ
ões promovvidas pela administraçã
a
ão pública.
CLAUSUL
LA DÉCIMA
A QUARTA - FORO
14.1 - As partes
p
signa
atárias deste Contrato
o elegem o Foro da Co
omarca de Macaúbas, Estado da
a
Bahia, com
m renúncia expressa
e
a qualquer outro, por ma
ais privilegiado que se
eja.
E por estarem justas e contratad
das, assinam
m o presentte Contrato, em 03 (trê
ês) vias de igual teor e
único efeito
o, na prese
ença das tesstemunhas abaixo.
XXXXXXX
XXXXX-Ba, 00
0 de xxxxxx 0000.

PREFE
EITURA MUNICIPAL
L DE IBIPIT
TANGA
xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
CO
ONTRATAN
NTE

L DE SAUD
FUNDO MUNICIPA
M
DE DE IBIP
PITANGA
xxxxxxxxxxxxx
xxx
CO
ONTRATANTE

___
__________
__________
__________
_________
XXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXX
CONTRAT
TADA
TESTEMU
UNHAS:
1 – Nome: ............................................................. 2 – Nome:.........
N
...................................................
CPF: .................................................................

.................................................
CPF:...........
C

4
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ANEXO II
MO
ODELO DE PROPOST
TA DE PRESTAÇÃO DE
D SERVIÇ
ÇOS
A PRESID
DENTE DA COMISSÃO
C
O PERMAN
NENTE DE LICITAÇÕE
L
ES
PREFEITU
URA MUNIC
CIPAL DE IBIPITANGA
A
Modalidade de Lic
citação
ciamento Pú
úblico
Credenc

Número
001-2020--CR

OBJETO: Chamamen
nto Público para credenciamento de pessoass jurídica ou
u física para
a prestação
o
de serviço
os médicoss –com rea
alização de
e procedimentos denttro da med
dicina gene
eralista em
m
Unidades Básicas de Saúde do município de
d Ibipitang
ga e Serviço
os de Planttão Hospita
alar durante
e
24 horas no
n Hospital Municipal de
d Ibipitanga
a.
Item

De
escrição do Serviço
S

SERVIÇ
ÇOS MÉDICO
OS, com
realizaçção de proced
dimentos
– mediccina generalista em
Unidades Básicas de
e Saúde
nicípio:
do Mun
UBS Élio Araújo;
aixa D’Água;
UBS Ca
UBS Sa
anta Luzia;
UBS Alvinópolis;
UBS Ca
astanhão;
UBS Sa
aco do Fogo

os para a pre
estação
Oss profissionaiss credenciado
de
este serviço obrigam-se
o
a: - realizar ate
enção a
sa
aúde aos indivvíduos sob su
ua responsab
bilidade;
realizar
con
nsultas
clíínicas,
pe
equenos
procedimentos cirúrgicos, ativvidades em grupo na
UB
BS e, quand
do indicado ou necessário, no
do
omicílio e/ou nos
n demais espaços
e
comu
unitários
(escolas, assocciações etc.); realizar ativ
vidades
nção à de
emanda
programadas e de aten
esspontânea; encaminhar,
e
quando nece
essário,
ussuários a outro
os pontos de atenção,
a
resp
peitando
flu
uxos locais, mantendo su
ua responsab
bilidade
pe
elo acompanh
hamento do plano
p
terapêu
utico do
ussuário; indicar, de forma compartilhad
da com
ou
utros pontos de atenção, a necessida
ade de
intternação hosp
pitalar ou dom
miciliar, manttendo a
responsabilizaçção pelo accompanhamen
nto do
ar das
ussuário; contribuir, realizarr e participa
atiividades de educação
e
perm
manente de to
odos os
me
embros
da
equipe;
e
participa
ar
do
ge
erenciamento dos insumos necessários para o
ad
dequado funcio
onamento da UBS.
Ca
arga horária
a: 40 hora
as semanais
s para
realização de atividades em Equipe de Sa
aúde da
Fa
amília na rede
e de atenção básica
b
do mun
nicípio.
d urgência e emergência ao ser
Attendimentos de
hu
umano em tod
dos seus ciclo
os de vida, in
nclusive
no
o processo de
e nascimento e parto; presc
crição e
ate
endimento de
d
intercorrências clínicas e
cirrúrgicas em pacientes
p
interrnados; assisttência a
pa
aciente
crítiico/semicrítico
o
em
salla
de
esstabilização; re
egulação de pacientes
p
para
a níveis
de
e maior comple
exidade de asssistência.
Re
eferência: Plantão assum
mido no período das
07
7h00min do dia
a às 07h00min do dia seguinte.

SERVIÇ
ÇO DE PLAN
NTÃO –
Prestaçção
c
contínua,
ininterru
upta e prese
encial de
serviços médicos em
m regime
de 24(vvinte e quatro
o) horas,
com horário de en
ntrada e
saída - 07h00min do dia às
07h00m
min do dia seguinte,
s
para
atendimento
o
aos
no
pacienttes
Hospital
Municip
pal de Ibipitang
ga.

Quantidade

Valor unitárrio
(por
al)
profissiona

06
Pro
ofissionais /
Mês (01
profissional
em cada
U
Unidade)

R$ 18.000,00

06
Pro
ofissionais /
Mês

R$ 1.700,00//
por plantão de
d
24 horas

Valorr total
men
nsal

15
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Dados a constar
c
na prroposta
Nome ou Razão
R
Social
CNPJ
Endereço
Telefone/faxx
Cidade
Nome do re
epresentante legal
Endereço re
esidencial do representante
e Legal
Identidade do
d Representa
ante Legal
CPF do Rep
presentante Legal
L
Telefones (Fixo e celular) do representtante Legal

Declaramo
os expressa
amente que:
a) Concord
damos integ
gralmente e sem qualq
quer restriçã
ão, com as condições da licitação
o expressass
no aviso do
o edital e anexos.
b) Na exe
ecução doss serviços observarem
o
mos, rigoros
samente, as especificações, bem
m como ass
recomenda
ações e insstruções da fiscalização, assumindo, desde já,
j integral responsabiilidade pela
a
perfeita exxecução do objeto, em conformida
ade com as especificaçções e padrrões desse órgão.

Xxxxxx, 00
0 de xxxxxxx
xx de 2020..

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal

16
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ANEXO III

TERM
MO DESCR
RITIVO

Modalidade de Licitação
L

Número
o

nciamento Público
P
Creden

001-202
20-CR

OBJETO: Chamamen
nto Público para credenciamento de pessoass jurídica ou
u física para
a prestação
o
de serviço
os médicoss – com re
ealização de procedim
mentos dentro da med
dicina gene
eralista em
m
Unidades Básicas de Saúde do município de
d Ibipitang
ga e Serviço
os de Planttão Hospita
alar durante
e
24 horas no
n Hospital Municipal de
d Ibipitanga
a.

1. CO
ONDIÇÕES
S MÍNIMAS
S PARA CREDENCI
C
IAMENTO

a. – Caracteriza
C
ação da contratada
c
a:
Poderão habilitar-se,
h
, para cre
edenciamen
nto, pessoa
as jurídicass ou física
as que ma
anifestarem
m
interesse na
n prestaçã
ão dos serviços, com os
o valores especificado
e
os neste insstrumento em
e anexos,
e que cum
mprirem ple
enamente os
o requisito
os de habilitação defiinidos no o
objeto, obe
edecendo à
legislação em vigor.
petências e/ou
e
funçõe
es da contrratada:
São comp
- Prestar atendimento
a
o aos usuárrios nos dia
as e horário
os acordado
os com a Se
ecretaria Municipal
M
de
e
Saúde;
os paciente
es durante o atendime
ento, proteg
gendo-os de
e situaçõess
- Garantir a integridade física do
de risco, co
om igualdad
de, integralidade e equ
uidade;
- Garantir a confidenccialidade do
os dados e informações
s do pacien
nte;
- Garantir o cumprimento dass metas de
e qualidade
e em gera
al, estabele
ecida pela Secretária
a
Municipal de
d Saúde;

7
17
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- Utilizar os
o recursoss tecnológiicos e equ
uipamentos necessário
os, de man
neira adequ
uada, para
a
melhoria na qualidade
e do atendim
mento;
s
atualizado o prontuário
p
d
dos
pacienttes e o arq
quivo médicco, com co
ontrole feito
o
- Manter sempre
pelas Unid
dades e Seccretaria Mun
nicipal de Saúde;
S
- Obedece
er aos pro
otocolos clín
nicos recom
mendados pelo Minisstério da S
Saúde para
a a correta
a
prestação dos serviçços como também
t
oss protocolos
s de regulação adota
ados pelo Serviço de
e
o da Secreta
aria Municip
pal de Saúd
de de Ibipita
anga;
Regulação
- Ter ciênccia que todos os serviços forneciidos através
s deste cre
edenciamen
nto sofrerão
o controle e
avaliação por parte da
d Secretarria Municipa
al de Saúde
e e do Con
nselho Municipal de Sa
aúde deste
e
município, bem como
o poderão so
ofrer audito
orias externa
as, seja ela
as durante o curso do contrato
c
ou
u
c
o do mesm
mo, estando
o a CONTR
RATADA ob
brigada a fornecer
f
oss
até mesmo após a consecução
os e inform
mações solicitadas à aferição da efetividade e qualiidade, nos limites da
a
documento
legislação vigente.
RATADA de
everá cump
prir rigorosa
amente a es
scala de pla
antões estab
belecida pe
ela Unidade
e
- A CONTR
Hospitalar.. O não comparecim
mento do profissiona
al em esccala prevista estará sujeito àss
penalidade
es prevista
as no cód
digo de ética
é
da categoria, assim co
omo às penalidades
p
s
administrativas;
da a CONT
TRATADA obrigada
o
a assumir
a
o ônus
ô
decorrrente da inexecução, desvios de
e
- Fica aind
finalidade ou presta
ação de se
erviço realizada de forma
f
com
mprovadame
ente insatis
sfatória ou
u
inadequada.
- Será necessário que
e a CONTR
RATADA em
mita uma declaração de
e que o proffissional de saúde que
e
ossua cada
astro em ne
enhuma outtra Unidade
e de Saúde, dentro do
o
irá vincular ao município, não po
úde – SUS.
Sistema Único de Saú

2. Jus
stificativa
a

O Minisstério da Saúde, com fundamento no inciso XIV do artt.16 da Lei nº 8080/90, normatiza
a
por Portariia a particip
pação comp
plementar da
d iniciativa privada na
a execução de serviços de saúde
e
e o creden
nciamento de
d prestadores de servviços de saú
úde no SUS
S.

8
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Portantto com o objetivo
o
de oferecer açções de saú
úde integra
almente aoss usuários do
d Sistema
a
Único de Saúde
S
(SUS
S), é necesssário que todas
t
as Unidades de
e Saúde do município disponham
m
de um qua
adro de profissionais de
d saúde co
ompleto, as
ssim faz-se necessário
o o credenciamento de
e
pessoas ju
urídicas ou
u físicas, para
p
prestaçção de serrviços méd
dicos - med
dicina gene
eralista em
m
Unidades Básicas de
e Saúde do município de Ibipitang
ga e serviço
os de planttão Hospita
alar durante
e
24 horas no
n Hospital Municipal de
d Ibipitanga
a.

3. Ob
bjetivo Gerral
Promo
over e protteger a saú
úde, a prevvenção de
e agravos, o diagnósstico, o trattamento, a
reabilitaçã
ão, a reduçção de dan
nos e a ma
anutenção da saúde com o obje
etivo de de
esenvolverr
uma atenção integral que imp
pacte na situação de
e saúde e autonomia
a das pess
soas e noss
determina
antes e con
ndicionante
es de saúd
de das cole
etividades..

4. Ob
bjetivos Es
specíficos
s
- Disponibilizar o aten
ndimento médico
m
nas unidades de
d saúde do
o município
o, com a fin
nalidade de
e
ualitário às ações e ao
os serviços de saúde p
para a sua promoção,,
garantir o acesso universal e igu
ão, conform
me estabele
ece a Lei Fe
ederal nº 8.0
080/1990;
proteção e recuperaçã
- Cumprir com as exigências do
o Ministério
o da Saúde quanto ao
o repasse d
de recursos
s federais e
a município;
estaduais ao
- Garantir o total funciionamento das
d Unidad
des de Saúd
de, de acord
do com sua
as necessidades.

Magda
a Pina de Macedo
M
Secretária
a Municipal de Saúde
Decrreto nº 160//2017

19
9


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4KPRUDMFWPTC8RRHFWRSTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Janeiro de 2020
21 - Ano VII - Nº 1451

Ibipitanga

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202





ANEXO IV
V
MODELO DE
D DECLA
ARAÇÃO DE
E PROTEÇÃO AO TR
RABALHO D
DO MENOR
R

Mod
dalidade de
e Licitação
o
Cre
edenciamento Público

Número
001-2
2020-CR

A
(nom
me
da
empressa)
.............................................................................
CNPJ,,
nº..............................., com sede
e à ..................................................., declara,, sob as pe
enas da lei,,
que em suas
s
instala
ações, não há realiza
ação de tra
abalho notu
urno, perigoso ou ins
salubre porr
menores de
d 18 anoss ou a realização de qualquer
q
trrabalho porr menores d
de 16 anos
s, salvo na
a
condição de
d aprendiz, a partir de
e 14 anos.

X
Xxxxxxxx,
0 de xxxxxx
00
xxx de 2020
0.

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do
o representa
ante legal

0BS: Usar papel timbrado da em
mpresa, inclu
uído endere
eço e CNPJJ

20
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ANEXO V

MODEL
LO DE DEC
CLARAÇÃO
O DE IDONE
EIDADE

Mo
odalidade de Licitaçã
ão
Crredenciame
ento Público
o

Núm
mero
001-2020-CR

Declaro
o, sob ass penas da
d lei, para fins de
esta licitaçção que a empresa
a
_________
__________
_________
__________
________, não foi de
eclarada inidônea para
a licitar ou
u
contratar com
c
a adm
ministração pública, nos
n
termos do inciso IV, art. 87
7, da Lei Federal
F
n.ºº
8.666/93 e suas altera
ações.

_____
__________
__________
_______, __
_____ de __
_______de 2020.

__________
_
__________
__________
__________
__________
_
Dire
etor, Sócio gerente ou representa
ante.

0BS: Usar papel timbrado da em
mpresa, inclu
uído endere
eço e CNPJJ

21
1


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4KPRUDMFWPTC8RRHFWRSTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Janeiro de 2020
23 - Ano VII - Nº 1451

Ibipitanga

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202





ANEXO VII

MO
ODELO DE
E DECLARA
AÇÃO DE ATENDIME
A
ENTO ÀS EX
XIGÊNCIAS
S DO EDITA
AL

Mo
odalidade de Licitaçã
ão
Crredenciame
ento Público
o

Número
00
01-2020-CR
R

Em razão do disposto
o no Edital supramenc
s
ionado, dec
claramos so
ob as penass da lei, nottadamente,
do quanto dispõe a Lei
L Federal nº 8.666/93
3, termos co
onhecimentto de todass as informa
ações, bem
m
como, dass condiçõess e regras para
p
o cump
primento da
as obrigaçõ
ões que com
mpõem o objeto deste
e
credenciam
mento.

X
Xxxxxxxx,
0 de xxxxxx
00
xxx de 0000
0.

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do
o representa
ante legal

2
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PREFE
EITURA MUNICIPAL
L DE IBIPIT
TANGA

PROCESSO
O ADMINIST
TRATIVO Nº 169/2019

EDITTAL PREGÃ
ÃO PRESENC
CIAL Nº 001
1-2020-PP
P

SÍNTESE DO OBJETO
O
Contratação
o de emp
presa espe
ecializada para pre
estação de
e
exxames de
e diagnósttico por im
magem, na
n especia
alidade de
e
Ultrassonog
grafia, a ser realizado nass dependências do
o
Hospital Mu
unicipal de Ibipitanga
a, por um período
p
de
e 12 (doze
e)
m
meses,
confforme espe
ecificações
s constante
es no Edita
al.
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ED
DITAL DO PREGÃO
O PRESENCIAL Nº. 001-2020-P
0
PP
PROCE
ESSO ADM
MINISTRAT
TIVO Nº 169/2019
1. Preâm
mbulo
A PREF
FEITURA MUNICIPA
AL DE IBIP
PITANGA - BA, torna público e faz sabe
er que,
por dete
erminação
o do Prefeiito Municip
pal, acha-s
se aberto o PREGÃ
ÃO PRESE
ENCIAL
Nº. 001
1-2020-PP, que será
á processa
ado em conformidad
de com a Lei Fede
eral nº.
10.520/2002 e sub
bsidiariamente com a Lei 8.666
6/93 com suas
s
modifficações.
3Os tra
abalhos se
erão cond
duzidos pe
ela Pregoeira Oficia
al Laís Venancia Oliveira
O
Paixão Vieira e sua e sua Equipe
E
de Apoio, de
esignados pelo Decrreto nº 004/2020
de 03 de
d janeiro de 2020.
2. Unidade Intere
essada
O MUNICIP
PAL DE SA
AÚDE
FUNDO

3. Moda
alidade
PREGÃO
O PRESENCIIAL Nº 001--2020-PP
4. Tipo de Licitaç
ção
MENOR
R PREÇO GLOBAL
5. Objeto
Contrata
ação de empresa
e
e
especializad
da para prestação
p
d examess de diagn
de
nóstico
por im
magem, na especia
alidade de
d

Ultrass
sonografia
a, a ser realizado
o nas

dependências do Hospital Municipal de Ibipita
anga, por um períod
do de 12 (doze)
meses, conforme especifica
ações consstantes no Edital. Anexo I (Minuta do Con
ntrato),
Anexo II
I (Modelo de Propossta de Pre
eços/ Term
mo de Refe
erência), A
Anexo III (M
Modelo
de proccuração pa
ara a práticca de atoss concerne
entes ao ce
ertame), A
Anexo IV (M
Modelo
de Decllaração de
e Proteção ao trabalh
hador Men
nor), Anexo
o V (Modello de Declaração
de Plen
no Conheccimento e atendimen
nto às exiigências de
d habilitaçção) e Anexo VI
(Modelo
o de Declaração de Desimpedi
D
mento de Licitar
L
e co
ontratar).
6. Local e data
a do recebimento das pro
opostas, documenttos relativos à
habilita
ação e iníc
cio da abe
ertura dos envelope
es.
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SEDE DA
D PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE IBIPIT
TANGA
AV. CLE
ERISTON ANDRADE
E, 815 – CENTRO
C
DATA: 27/01/2020
2
0
HORA: 09:00h

7 – DOT
TAÇÃO ORÇAMENT
TÁRIA:
02.05.00 – FUNDO
O MUNICIIPAL DE SAÚDE
S
2070 – Gestão da
as Ações Municipais
M
de Saúde-- 15% Recursos Próp
prios
2199 – Programa das Açõess de Média
a e Alta Co
omplexidad
de-MAC

FONTE DE RECU
URSO: 02/ 14/.

PRAZO
O DE ENTR
REGA : PAR
RCELADO AT
TÉ A DATA DE
D 31.12.20
020, A CONTTAR A ASSIN
NATURA
DO TERM
MO DE CONT
TRATO.

8. Loca
al horário
o e meio de comu
unicação para esclarecimen
ntos sobre
e este
Edital.
AS

EMPR
RESAS INTE
ERESSADAS EM PARTIC
CIPAR DEST
TA

INTENÇÃ
ÃO AO

DEP
PARTAMENT
TO

DE

AVENIDA
A CLÉRIST
TON ANDRA
ADE,

LICITAÇÕES
S/N

E

LICITAÇÃ
ÃO

DEVERÃO
O COMUNICAR SUA

CONTRATO
OS

– IBIPITAN
NGA-BA,

ATRAVÉ
ÉS DO END
DEREÇO

T
TELE
/FAX

((77) 3674
4-2022,

INFORMA
ANDO SUA RAZÃO
R
SOC
CIAL, ENDER
REÇO ELETR
RÔNICO, TE
ELEFONE E FAX, SOLIC
CITANDO
QUE TOD
DAS AS EVE
ENTUAIS ALT
TERAÇÕES DO EDITAL LHES SEJA
AM ENVIADA
AS.

MUNICIP
PAL

DE

IB
BIPITANGA
A

NÃO AC
CEITARÁ EM
E

A PREFFEITURA

HIPÓTESE ALGUM
MA RECLAM
MAÇÕES

POSTERIIORES DE NÃO
N
ENVIO DE
D ALTERAÇ
ÇÕES POR PARTE DE EMPRESAS
E
QUE NÃO TENHAM
T
SE IDEN
NTIFICADO COMO
C
INTERESSADAS EM PARTIC
CIPAR DA LICITAÇÃO
L
.
RESPONSABILIDADE
E CABERÁ À

PREFEITURA MUNICIPAL

DE
E

AINDA,

IBIPITA
ANGA

NE
ENHUMA

PELO NÃO

RECEBIM
MENTO DESS
SAS ALTERA
AÇÕES DEV
VIDO A END
DEREÇO ELE
ETRÔNICO E NÚMERO DE FAX
INCORRE
ETO OU DEF
FEITOS EM QUALQUER
Q
D
DESSES
EQU
UIPAMENTO
OS.
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Laís Venancia
a Oliveira Paixão Vie
eira
– PRE
EGOEIRO (A)—

9 – INIC
CIO DA SE
ESSÃO
9.1 – O INÍCIO DA
A SESSÃO
O PÚBLIC
CA DO PR
REGÃO PA
ARA O RE
ECEBIMEN
NTO DOS
S
ENVELOP
PES conte
endo um a PROPOS
STA DE PREÇOS e o outro a DOCUME
ENTAÇÃO
O
será às 09
9:00h. do dia
d 27 de janeiro
j
de 2020 na Sala
S
de Reuniões da Prefeitura
a Municipall
de Ibipitan
nga, localizzado na Avv. Clériston
n Andrade, s/n, centrro, Ibipitanga – BA.
9.2 – Se decidirem
d
entregar os
o envelope
es no próp
prio dia da sua abertura, as Pro
oponentess
deverão comparece
c
er na Prefe
eitura Municipal de Ib
bipitanga co
om a nece
essária antecedência
a
em relaçã
ão ao prazo
o indicado
o no subitem 9.1, não
o se aceita
ando justificativas de atraso na
a
entrega das proposttas devido a problem
mas de trân
nsito ou de qualquer outra natureza.
P
ENTES DE
EVERÃO EXAMINAR
E
R CUIDADO
OSAMENT
TE AS CONDIÇÕES
S
9.3 – AS PROPONE
DE FORN
NECIMENTO DO OBJETO
O
D
DESTE
ED
DITAL, DA
ANDO ES
SPECIAL ATENÇÃO
A
O
PARA

AS

PE
ENALIDADE
ES

EST
TABELECIIDAS

P
PARA

O
OS

CASOS

DE
E

DESCUM
MPRIMENT
TO DAS OBRIGAÇ
O
ÕES CON
NTRATUA
AIS, FICAN
NDO CIEN
NTES DE
E
QUE A PREFEIT
TURA MU
UNICIPAL DE IBIP
PITANGA APLICAR
RÁ AS SANÇÕES
S
S
PREVIST
TAS, OBED
DECIDO AO
A DISPO
OSTO NO ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666
6/93 COM
M
SUAS ALTERAÇÕE
ES.
10
0 – OBJET
TO:
10.1 – Esste edital re
efere-se ao Pregão Presencial 001-2020
0-PP pela Prefeitura Municipall
de Ibipita
anga, tend
do como objetivo a Contratação de empresa especializ
zada para
a
prestação
o de exame
es de diagnóstico po
or imagem, na especialidade de
e Ultrasson
nografia, a
ser realiza
ado nas de
ependência
as do Hospital Munic
cipal de Ibiipitanga, por um perííodo de 12
2
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(doze) me
eses, confforme espe
ecificaçõess constanttes no Ediital, media
ante a exp
pedição de
e
ORDEM DE
D SERVIÇO pelo Gestor
G
da Pasta,
P
segu
uindo as especificaçõ
ões abaixo
o:
10.2 – A minuta de
e contrato (ANEXO I) contém as condiçõ
ões de forrnecimento
o e deverá
á
ser obede
ecida tanto
o na fase de proposta
a como na fase contrratual.
10.3 – Na
a minuta de
d contratto estão fixxados as condiçõess de vigên
ncia, preço
o, valor do
o
contrato, faturamen
nto, paga
amento, re
eajustes, condiçõess de fornecimento, garantia,
transferên
ncia das ob
brigações, penalidades, rescisã
ão, disposiições finaiss e foro.
11 – CONDIÇ
ÇÕES E RE
ESTRIÇÕE
ES DE PARTICIPAÇ
ÇÃO
11.1 – DA
AS CONDIÇ
ÇÕES:
11.2 – Essta licitaçã
ão está ab
berta a tod
das as em
mpresas qu
ue se enqu
uadrem no
o ramo de
e
atividadess pertinenttes ao forrnecimento
o do objetto da pressente licita
ação e ate
endam ass
condiçõess exigidas neste edita
al.
12 – DA
AS RESTR
RIÇÕES:
12.1 – Em
mpresa declarada inidônea de acordo co
om o previisto nos incisos III e IV do art..
87 da Lei Federal 8..666/93 e que
q não te
enha restab
belecida a sua idoneidade.
oncordatáriia ou com falência
f
de
ecretada.
12.2 – Co
12.3- Con
nsorciada.
13 – FORMA
A DE APRE
ESENTAÇ
ÇÃO DOS ENVELOP
E
PES
13.1 – As
A Propone
entes devverão apre
esentar do
ois envelop
pes, nr. 0
01 “PROPO
OSTA DE
E
PREÇOS” e nr. 02 “DOCUME
“
ENTAÇÃO””, fechados
s, contendo
o as seguintes inform
mações:
13.1.1 – Razão
R
sociial da Prefe
eitura Mun
nicipal de Ib
bipitanga;
13.1.2 – Número
N
do
o Pregão;
13.1.3 – Número
N
do
o envelope;
13.1.4 – Dia
D da sesssão pública
a do Pregã
ão;
13.1.5 – Indicação da
d razão so
ocial e end
dereço com
mpleto da empresa
e
P
Proponente
e.
14. DO CREDENCI
C
IAMENTO
14.1. O re
epresentan
nte da emp
presa licita
ante deverrá apresen
ntar à preg
goeira, MO
ODELO DE
E
PROCUR
RAÇÃO PA
ARA A PRÁTICA
P
DE ATOS CONCERNENTE
ES AO CERTAME,
C
podendo utilizar mo
odelo conttido no AN
NEXO III deste Edittal, que lh
he dê pod
deres para
a
formular ofertas e lances verbais, ne
egociar prreços, decclarar a in
ntenção de interporr
recursos, bem como
o praticar todos
t
os de
emais atos
s pertinente
es ao certa
ame;
c
o Terrmo de Credenciam
C
mento deve
erá ser ap
presentado
o Carteira
a
14.2 Junttamente com
Oficial de
e Identidad
de ou outrro docume
ento oficiall de identiificação qu
ue contenh
ha foto. E
também, obrigatoria
amente, oss seguintes documentos, confo
orme for a situação em que o
e enquadra
ar:
licitante se
14.3. Esttatuto/contrato socia
al, quando
o a pesso
oa credenciada for sócia, prroprietária,
dirigente ou
o asseme
elhada da empresa licitante, no qual esttejam exprressos seu
us poderess
para exerrcer direitoss e assumir obrigaçõ
ões em dec
corrência de
d tal invesstidura;
14.4. Instrumento público de procuração
o ou instru
umento particular com
m firma reconhecida
a
m o Estatu
uto/Contratto Social, quando a pessoa credenciad
c
da for reprresentante
e
e também
legal. Nesste caso, a empresa
a licitante atribui à pessoa crredenciada
a, poderes para que
e
possa ma
anifestar-se
e em seu nome em
m qualquer fase do pregão.
p
Ju
untamente com este
e
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instrumen
nto, será obrigatórria a ap
presentaçã
ão do esstatuto/con
ntrato soc
cial, para
a
identificaçção e qualificação da
a pessoa que assina
a o docum
mento conccedendo poderes ao
o
credencia
ado;
14.5.Declaração de que cump
pre todos os
o requisito
os de habilitação, co
onforme dis
spõe o art..
L n° 10.5
520, de 17
7 de julho de 2002.. Sendo que o mod
delo dessa
a
4º, inciso VII, da Lei
declaraçã
ão correspo
onde ao AN
NEXO IV deste
d
Edita
al;
14.6. As Sociedade
S
es Anônima
as deverão
o apresenttar cópia da
d ata da a
assembleia
a geral ou
u
da reuniã
ão do Conselho de Administra
A
ação atinen
nte à eleiçção e ao mandato dos
d atuaiss
administra
adores, qu
ue deverá evidenciarr o devido
o registro na
n Junta C
Comercial pertinente
e
ou publica
ação previssta na Lei nº 6.404/7
76 e suas alterações;
a
14.7. O Termo
T
de Credencia
amento devverá ser acompanha
a
ado da documentaçã
ão exigida
a
nos itens 14.1, 14.2
2, 14.3, 14..4, 14.5 e 14.6 as qu
uais deverã
ão ser entrregues pelo licitante,
FORA doss envelope
es de docu
umentação
o e de prop
posta.
14.8. A não apre
esentação ou incorreção insanável de
e quaisqu
uer docum
mentos de
e
credencia
amento imp
plicará na perda do direito
d
de manifestaç
m
ção por parte do reprresentante
e
da empre
esa licitan
nte. Não podendo também, formular lances ap
pós a cla
assificação
o
preliminarr das propo
ostas ou manifestar
m
i
intenção
de recorrer das decisõ
ões da pre
egoeira;
14.9. Cad
da empresa licitante credenciará tão som
mente 01(u
um)represe
entante leg
gal, o quall
será o ún
nico admitiido a interrvir nas fasses da liciitação e re
esponder por todos os atos e
efeitos pre
evistos nesste Edital, por sua re
epresentad
da, sob pen
na de afasstamento do
d certame
e
licitatório das licitanttes envolvidas.
14.1.1 – Os docum
mentos de credenciamento serrão retidoss pela equ
uipe deste Pregão e
juntados ao
a respecttivo processso.
15
5 – ENVEL
LOPES NR
R. 01 “PRO
OPOSTA DE
D PREÇO
OS”
15.1. O envelope nºº 01, com o título “PR
ROPOSTA
A”, deverá conter a p
proposta de
e preço. E
o implicará
á na plena
a aceitação
o, por parrte do licita
ante, das condiçõess
a sua aprresentação
estabeleccidas neste
e edital e se
eus Anexo
os;
15.2. A prroposta de preço devverá:
15.2.1. Ser
S
em lín
ngua portu
uguesa, digitada,
d
sem emen
ndas, rasu
uras ou entrelinhas,
preferencialmente em
e papel timbrado da
d empres
sa, devida
amente datada, assinada pelo
o
d poderess para firm
mar o contra
ato;
representante legal investido de
15.2.2. Deverá conter os seg
guintes dados cadas
strais de id
dentificaçã
ão da emp
presa e do
o
representante legal:: razão soccial, o núm
mero do CN
NPJ, endereço, número do tele
efone, fac-símile, en
ndereço ele
etrônico, dados
d
bancários da empresa (nome
(
do banco, o código da
a
agência e o númerro da conta
a-corrente e praça de
d pagame
ento), nom
me do reprresentante
e
legal inve
estido de poderes pa
ara firmar o contrato, assim com
mo número
o da sua carteira
c
de
e
identidade
e ou de do
ocumento oficial, núm
mero do CPF
C
e end
dereço. A n
não inclusã
ão dessess
dados na proposta não
n implica na descllassificação do licitan
nte, mas e
esses dado
os deverão
o
e pelo licitante venc
cedor, poiss integrarã
ão o contrrato a serr
ser forneccidos postteriormente
celebrado
o entre o mesmo
m
e a Prefeitura Municipal de Ibipitan
nga;
15.2.3. Ser
S
elaborrada na fo
orma destte Edital e seus Anexos,
A
co
ontendo O VALOR
R
COTADO, as espe
ecificações de todoss itens que
e o compõem, o se
eu respectivo preço
o
unitário e preço tota
al, conforme Termo de
d Referência (Anexo
o II) deste Edital;
d preço apresentad
a
da deverá contempla
ar a quantidade total solicitada
a
15.2.4. A proposta de
no Termo
o de Refe
erência para respecttivo item, não se admitindo
a
o
ofertas de
e parte da
a
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quantidad
de solicitada, sob pena de desclassifficação da
a propostta ofertada para o
respectivo
o item.
15.2.5. Conter
C
oferrta firme e precisa sem alte
ernativas de
d preços ou qualq
quer outra
a
condição que induzza o julga
amento a ter mais de um ressultado, e
expressa em
e moeda
a
corrente nacional,
n
e algarismos e porr extenso, sendo que
em
e os preço
os somente
e poderão
o
conter 02
2(dois) díg
gitos, apó
ós a vírgu
ula, relativ
vo aos ce
entavos, ssob pena de sofrerr
arredonda
amento para menor;
15.2.6. No preço contido
c
na proposta escrita e naquele que,
q
porve
entura vierrem a serr
ofertados por meio de lances verbais devem esta
ar inclusos o lucro em
mpresariall, todas ass
despesass relativas ao objeto
o contrata
ado, bem como os respectivo
os custos diretos e
indiretos, tributos, remunerações, desspesas fisc
cais e fin
nanceiras e quaisqu
uer outrass
c
to do objjeto desta
a
decorrentes de lei ou regullamento e necessárias ao cumprimen
licitação;
15.2.7. Quaisquer
Q
tributos, custos,
c
despesas diretas ou indiretas,
i
ou mesmo
o o lucro,
omitidos da
d propostta ou incorretamente
e cotados, serão con
nsideradoss como inc
clusos noss
preços, não
n
sendo
o considerrados pleiitos de ac
créscimos,, a esse ou qualquer título,
devendo o objeto cotado
c
ser fornecido
o a Prefeiitura Municipal de Ibipitanga sem ônuss
adicional;
C
exp
pressamen
nte PRAZ
ZO DE VA
ALIDADE de propo
osta não inferior a
15.2.8. Conter
60(sessen
nta) dias co
ontados da
a data da sessão
s
de abertura do
d certame
e licitatório;
15.3 Em caso de proposta
p
de
e preço co
om erros aritméticos
a
, os mesm
mos serão corrigidoss
oeira, da seguinte
s
fo
orma:
pela prego
15.3.1. Se for consstatada disscrepância
a entre os
s valores grafados
g
e
em algaris
smo e porr
p
rá este últim
mo;
extenso, prevalecer
15.3.2. Se
e for constatada divergência entre
e
o pro
oduto da multiplicaçã
m
ão do preç
ço unitário
o
pela quan
ntidade corrresponden
nte, prevale
ecerá o preço unitáriio;
15.3.3. Se
S for con
nstatado erro
e
de ad
dição, sub
btração, multiplicaçã
m
ão ou diviisão, será
á
considera
ado o resultado corrig
gido;
15.3.4. Ca
aso a licita
ante não aceite
a
as correções
c
procedidas
p
s, sua prop
posta de preço
p
será
á
desclassifficada.
15.3.5 Se
erão descla
assificadass as proposstas que não atenderem às condições do
o presente
e
Edital e seus Anexo
os, sejam omissas ou
o que aprresentem valores
v
uniitários simbólicos ou
u
z
exce
essivos ou manifesta
amente ine
exequíveis, nos term
mos do art..
irrisórios, de valor zero,
48, inciso II, da Lei nº
n 8.666/93;
15.3.6 Ap
pós aprese
entação da
a proposta
a não cab
berá desisttência, sallvo por mo
otivo justo
o
decorrente de fato supervenie
s
ente e aceitto pela pre
egoeira;
15.3.7. Po
oderão, a critério
c
da pregoeira, serem re
elevados errros ou om
missões forrmais, que
e
não resulttarem em prejuízos
p
p
para
o julga
amento da
as proposta
as;
15.3.8. Nã
ão serão considerada
c
as vantage
ens não prrevistas ne
este Edital e seus Ane
exos;
15.4. O ôn
nus da pro
ova da exequibilidade
e do preço incumbe ao
a autor da
a proposta
a, no prazo
o
de 05 (cin
nco) dias co
ontados da
a intimação
o, se for o caso.
15.5. O fo
ornecimento, objeto desta licittação, é para o perííodo até 12 (DOZE) meses, a
contar da
a assinatura do te
ermo de contrato, contra a entrega
a da “OR
RDEM DE
E
FORNECIMENTO” emitida pela
p
PREF
FEITURA MUNICIPA
M
AL DE IBIP
PITANGA. Podendo
o
ser prorro
ogadas porr iguais e sucessivos
s
s períodos, até o limitte de 60 m
meses obse
ervadas ass
disposiçõe
es ao art. 57
5 da Lei 8.666/93;
8
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15.6. As observaçõ
ões sobre o recebim
mento dos produtos deverão sser efetua
adas até 5
(cinco) dia
as da sua entrega; e
15.7 Subllinha-se qu
ue o objetto contrata
ado será fo
ornecido, mediante
m
a
ato discric
cionário da
a
administra
ação, no atendiment
a
to das necessidades públicas, com prazo
o de inicio de até 03
3
o prazo de vigência
(três) diass contadoss da solicita
ação emitid
da, observ
vando-se, entretanto,
e
a
deste insttrumento contratual.
c
15.8. Dian
nte da disccricionaried
dade da ad
dministração, no tocante a aqu
uisição dos
s produtoss
contratado
os, e devvido a pe
eculiaridade
e deste certame,
c
f
fica
consig
gnado que
e a parte
e
contratantte não se obriga a adquirir to
odos os produtos
p
avençados,, sem que
e com isto
o
importe em inadimp
plência.
16. DO JULG
GAMENTO
O DAS PROPOSTAS
S DE PREÇ
ÇO
16.1. Apó
ós a fase de creden
nciamento das licitan
ntes, na fo
orma do d
disposto no item 14
4
deste Edital, a preg
goeira proccederá à abertura
a
do
os envelop
pes conten
ndo as pro
opostas de
e
preço, ve
erificando, primeiram
mente, a conformida
ade das propostas com os requisitoss
estabeleccidos neste
e Edital e seus Anexos. E em
e seguida, procederá o julg
gamento e
classificaçção dessa
as propostas, sendo
o que serã
ão classificcadas parra a fase de lancess
verbais so
omente as propostass que atend
derem plen
namente aos requisittos deste Edital;
E
16.2. Para
a julgamen
nto e classsificação das
d propos
stas será adotado
a
o critério do
o MENOR
R
PREÇO GLOBAL,
G
desde que
e atendida
as todas as
a condições estabelecidas no
o presente
e
Edital e seus
s
Anexo
os, observvadas as especificaç
e
ções técniccas e parâ
âmetros mínimos
m
de
e
qualidade
e definidoss neste Edital,
E
send
do, portan
nto, descla
assificadass as prop
postas em
m
desacordo
o com o mesmo,
m
ou
u que apresentarem preços exxcessivos o
ou inexequ
uíveis, noss
termos do
o inciso II do
d art. 48, da Lei nº 8.666/93;
8
16.2.1. Considera-s
C
se preço excessivo
e
quível, aqu
ueles que não venh
ham a terr
ou inexeq
demonstra
ada sua viiabilidade através de
e documen
ntação que
e comprove
e que os custos
c
doss
insumos são
s
coeren
ntes com os de merrcado e qu
ue os coefficientes d
de produtiv
vidade são
o
compatíve
eis com a execução
e
do objeto licitado.
l
16.3. Serrão qualificcadas pela
a pregoeirra para in
ngresso na
a fase de lances, a proposta
a
classificad
da que ate
endeu ao Edital e que
q
aprese
entou men
nor preço, correspon
ndente ao
o
MENOR PREÇO GLOBAL e todos os demaiis licitante
es classificados que tenham
m
apresenta
ado propossta em valores sucessivos e superiores
s
0%(dez po
or cento) a
em até 10
de menorr preço;
o havendo, pelo men
nos 3 (trêss) ofertas nas condições defin
nidas no sub-item, a
16.4. Não
pregoeira proclama
ará a classsificação preliminarr das licita
antes com
m as três melhoress
uer que sejam
s
os preços oferecidos, além da licitante que tiverr
propostass, quaisqu
apresenta
ado o meno
or preço na
a proposta
a escrita cla
assificada ;
16.5. Casso duas ou mais prropostas escritas
e
ap
presentem preços iguais, será realizado
o
sorteio, ta
ambém parra determin
nação da ordem
o
de oferta
o
dos lances;
16.6. Às licitantes classificada
c
as será da
ada oportu
unidade pa
ara oferta por meio de lancess
os, de valo
ores distinto
os e decre
escentes, a partir da
a autora da
a Proposta
a
verbais e sucessivo
da de maio
or preço, até a procla
amação do
o vencedorr;
classificad
16.7. A offerta de lances deve
erá ser efettuada no momento
m
e que forr conferida
em
a a palavra
a
à licitante, obedecen
ndo-se a ordem
o
decrrescente de preços das
d proposstas classifficadas;
mente serã
ão aceitoss lances ve
erbais e cujos
c
valorres sejam inferiores ao último
o
16.8. Som
apresenta
ado, sendo
o, inclusive, vedada oferta
o
com vistas ao empate;
e

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4KPRUDMFWPTC8RRHFWRSTQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Janeiro de 2020
32 - Ano VII - Nº 1451

Ibipitanga

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202




16.9. A desistência dos lance
es já oferta
ados sujeittará a licitante às pe
enalidades
s previstass
deral nº 10
0.520 de 17/07/2002 e nos term
mos deste Edital;
na Lei Fed
16.1.1. A desistênccia da licittante em apresentar
a
r lance ve
erbal, quan
ndo convocada pela
a
á na sua exxclusão da
a etapa de
e lances e na manute
enção do seu
s último
o
pregoeira, implicará
preço ofe
ertado, parra efeito de
d ordenaçção das Propostas.
P
Excetuan
ndo-se as empresass
enquadradas na Leii Complem
mentar nº 123/2006 e alteraçõess posteriorres;
m
ente, estab
belecer limite de tempo para lances, bem
m
16.1.2. A pregoeira poderá, motivadame
como o valor ou percentu
ual mínimo
o para re
edução dos
d
lancess, median
nte prévia
a
comunica
ação às licittantes;
16.1.3. O encerramento da ettapa compe
etitiva dar--se-á quan
ndo, indaga
ados pela pregoeira,
es classificcadas man
nifestarem seu desintteresse em
m apresenttar novos la
ances;
as licitante
16.1.4. Ca
aso não se
e realizem
m lances ve
erbais, a pregoeira verificará
v
a conformid
dade entre
e
a propostta classificada escrita
a de meno
or valor e o valor estimado para contrata
ação, com
m
base na média
m
de valores
v
apu
urados na fase
f
intern
na da licitaçção, decidindo motiv
vadamente
e
a respeito
o. E sendo
o constata
ado o atendimento das condiçõ
ões estabe
elecidas no
n Edital e
seus Anexos, será declarado pela pregoeira o licitante venccedor, sen
ndo-lhe adjjudicado o
objeto da licitação;
16.1.5. Na
a fase de análise
a
de propostass, se a proposta classificada em
m primeiro
o lugar não
o
for aceitávvel, a preg
goeira examinará a proposta
p
subsequen
s
te, na orde
em de clas
ssificação,
até a apuração do liicitante que
e atenda a todas as exigênciass do Edital;
16.1.6. Após
A
o en
ncerramentto dos lan
nces e qu
uando a melhor offerta não tiver sido
o
apresenta
ada por miccroempressa ou emprresa de pe
equeno porrte, a prego
oeira, nos termos do
o
art. 44 da
d Lei Co
omplementtar nº 12
23/06 e alterações posteriore
es, convoc
cará para
a
apresenta
ação de no
ova propossta, no pra
azo máxim
mo de 5(cin
nco) minuttos, a micrroempresa
a
ou empresa de pequeno porte
e mais bem
m classificada, com preços igu
uais ou até
é 5%(cinco
o
es à propossta de melhor preço, sob pena de preclussão;
por cento) superiore
erá assegu
urado, com
mo critério de
d desemp
pate, prefe
erência de contrataçã
ão para ass
16.1.7. Se
microemp
presas e em
mpresas de
d pequeno
o porte, co
onforme arrt. 44 da L
Lei Comple
ementar nºº
123/06 e alterações
a
s posteriore
es;
16.1.8. En
ntende-se por empatte, aquelass situações
s em que propostas apresenta
adas pelass
microemp
presas ou empresas
e
de pequen
no porte, sejam
s
igua
ais ou até 5
5%(cinco por
p cento),
superior ao
a menor preço, co
onforme parágrafo 2º
2 do art. 44 da Le
ei Complementar nºº
123/06 e alterações
a
s posteriore
es;
16.1.9. No
o caso de empate, entre
e
duas ou mais propostas
p
a
apresentad
das por pro
oceder-se-á da segu
uinte forma
a:
16.1.9.1. A microem
mpresa ou empresa de pequeno porte mais
m
bem classificad
da poderá,
o prazo máximo
m
de 5(cinco) minutos a partir da
a convocação pela pregoeira,
dentro do
apresenta
ar preço in
nferior àqu
uela consid
derada ve
encedora do
d certame
e, situação em que
e
será adjud
dicado o objeto
o
a seu favor, co
onforme prrevisto no inciso
i
II e parágrafo 3º, amboss
do art. 45 da Lei Co
omplementar nº123/0
06 e alteraç
ções poste
eriores;
16.1.9.2. Não ocorrrendo a co
ontratação da microe
empresa ou empresa
a de peque
eno porte,
na forma do item 8.16.2.1, se
erão convo
ocadas as demais liccitantes qu
ue se enqu
uadrem na
a
hipótese dos
d parágrafos 1º e 2º do art.. 44 da Le
ei Complem
mentar nº 123/06 e alterações
a
s
posteriore
es; na orde
em classificcatória, para o exercício do me
esmo direito
o;
16.2.1. No caso de
e equivalência dos valores
v
ap
presentado
os pelas m
microempre
esas e ass
empresass de peque
eno porte que
q se enq
quadrem no
o intervalo
o estabeleccido no item
m 16.1.9.1
deste Edital, será realizado SORTEIO
O entre ela
as, para que
q
se ide
entifique àq
quela que
e
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primeiro poderá
p
aprresentar melhor
m
ofertta, conform
me estabelecido no in
nciso III do
o art.45 da
a
Lei Comp
plementar nº
n 123/06 e alteraçõe
es posterio
ores;
16.3.1. A pregoeira
a poderá negociar diretament
d
te com a licitante vvencedora para que
e
sejam obttidos melho
ores preço
os aceitáve
eis, devend
do essa ne
egociação sse dar em público;
16.3.2. No
o caso da empresa detentora
d
d melhor oferta for microempresa ou em
de
mpresa de
e
pequeno porte e a mesma ap
presentar alguma
a
res
strição na comprova
ação da reg
gularidade
e
fiscal exig
gida no edital, será assegurad
a
o à mesm
ma prazo para sanar essa pend
dência, de
e
até 5(CIN
NCO) dias úteis, prorrrogáveis por
p igual período, a critério
c
da Prefeitura Municipall
de Ibipitanga, a pa
artir do mo
omento em
m que a proponente
p
e for decla
arada venc
cedora do
o
certame;
16.3.3. A não regula
arização da
d restrição
o referente
e à regularridade fisca
al, no praz
zo previsto
o
1
im
mplicará na
a decadên
ncia do dirreito à co
ontratação, sendo fa
acultado a
no item 16.3.2,
Prefeitura
a Municipa
al de Ibipittanga a convocação
o das dem
mais licitan
ntes remanescentess
para a celebração do
d contrato
o, na ordem
m de classiificação, ou
u revogar a licitação;;
16.3.4. Verificado
V
o atendim
mento das exigência
as de hab
bilitação fiixadas no Edital, a
pregoeira declarará vencedora a licitantte que apre
esentou a proposta ffinal classificada em
m
l
ou seja, que além de atender a todas ass condiçõe
es do Edittal e seuss
primeiro lugar,
Anexos, apresente
e o meno
or preço, correspon
ndente ao
o MENOR
R PREÇO GLOBAL
L
o certame, caso nen
nhuma licittante manifeste a intenção de
e
adjudicando a ela o objeto do
recorrer;
16.3.5. Caso
C
a licittante que apresento
ou melhor proposta desatenda às exigências de
e
habilitação, a prego
oeira exam
minará as ofertas
o
subsequente
es, na orde
em de clas
ssificação,
verificando a aceitabilidade da
a proposta e o atendimento dos requisito
os de habilitação, até
é
que uma licitante cumpra
c
as exigência
as deste Edital,
E
send
do o objetto do certa
ame a ela
a
adjudicado quando constatad
do o desin
nteresse da
as demaiss licitantess na interp
posição de
e
recursos;
16.3.6. Se após ve
erificação do atendim
mento dos
s requisito
os de habilitação de
e todas ass
empresass licitantess conforme
e a ordem
m de class
sificação obtida
o
na fase de análise
a
de
e
propostass, for consstatado qu
ue nenhum
ma delas cumprem
c
o requisittos para habilitação
os
h
o
determina
ado no Edital e seuss Anexos, a pregoeirra irá ence
errar o cerrtame licita
atório, não
o
havendo vencedor
v
d mesmo;
do
16.3.7. A adjudica
ação realizzada pela
a pregoeirra ficará sujeita à homologa
ação pela
a
autoridade
e compete
ente;
16.3.8. Da
D reunião lavrar-se-á ata circcunstancia
ada que será
s
assina
ada pela pregoeira,
equipe de
e apoio e liccitantes prresentes.
16.3.9. A pregoeira
a manterá em seu po
oder os en
nvelopes de
d docume
entação da
as demaiss
o de 15(quinze) dias, após a homologa
ação da liccitação, de
evendo ass
licitantes pelo prazo
empresass retirá-los após este período, sob
s pena de
d inutilizaçção dos mesmos;
16.4. O liccitante decclarado vencedor de
everá apres
sentar à pregoeira, n
no prazo máximo
m
de
e
48(quaren
nta e oito)) horas ap
pós ao enccerramento da licita
ação, a pro
oposta de preço de
e
preços co
ontempland
do o lance final oferta
ado.
16.4.1. No
o caso de compareccimento de
e apenas 01
0 (um) liciitante, a P
Pregoeira verificará
v
a
aceitabilid
dade de su
ua proposta
a, observa
ando se o preço
p
está de acordo
o com o pra
aticado no
o
mercado e negocia
ará com o propone
ente a fim de obterr melhor o
oferta. Em
m seguida,
á a docum
mentação de
d habilita
ação e se esta atender ao Ed
dital e seus Anexos,
examinará
será o licitante decla
arado venccedor.
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17– DA
D HABIL
LITAÇÃO(e
envelope nº
n 02)
17.1. O envelope nº
n 02, com o título “D
DOCUMEN
NTAÇÃO” deverá co
onter os do
ocumentoss
p
a hab
bilitação no
o certame licitatório, relacionad
dos nos su
ub-itens17.3 a 17.9.1
exigidos para
deste Edittal;
17.2. A ap
presentaçã
ão da docu
umentação
o dar-se-á por
p uma da
as seguinte
es formas::
17.2.1. Em
E original, que casso aprese
entados nã
ão serão devolvidos
d
s, devendo
o fazer-se
e
constar no
os autos do processo
o;
17.2.2. Por
P
cópia autenticada por servidor da
a Adminisstração. S
Sendo, nes
sse caso,
necessária a aprese
entação do
os docume
entos origin
nais, os quais serão d
devolvidos
s;
17.2.2. Po
or publicaçção em órg
gão da Imp
prensa Ofic
cial.
17.3. HAB
BILITAÇÃO
O JURÍDIC
CA
17.3.1 Re
egistro com
mercial, no caso de Empresa
E
individual;
17.3.2. Atto Constitu
utivo, Estattuto ou Co
ontrato Soc
cial em vig
gor, devida
amente reg
gistrado na
a
Junta Com
mercial ou
u órgão eq
quivalente, em se tra
atando de sociedade
es comerc
ciais, e, no
o
caso de sociedade
e por açõ
ões, acom
mpanhado de documentos de eleição de seuss
adores, co
om a devida indicaçã
ão da ativid
dade come
ercial comp
patível com
m o objeto
o
administra
da licitaçã
ão;
17.3.3. No
o caso de sociedade
es anônima
as, cópia da ata da assembleia
a
a geral ou da
d reunião
o
do Consselho de Administrração atin
nente à eleição e ao ma
andato do
os atuaiss
administra
adores, qu
ue deverá evidenciarr o devido
o registro na
n Junta C
Comercial pertinente
e
ou a publiicação prevista na Le
ei nº 6.404
4/76 e suas
s alteraçõe
es;
17.3.4. De
ecreto de autorizaçã
a
ão, em se tratando
t
de
e empresa
a ou socied
dade estra
angeira em
m
funcionam
mento no país,
p
e ato
o de regisstro ou auttorização para funciionamento
o expedido
o
pelo órgão
o compete
ente, quand
do a ativida
ade assim o exigir.
17.3.5. Os
O docum
mentos relacionadoss nos su
ub-itens17..3.1 a 17
7.3.4, pod
derão serr
substituídos pelo Certificado
o de Registro Ca
adastral exxpedido p
pela Secrretaria de
e
Administra
ação do Município
M
d Ibipitang
de
ga, sendo que esse certificado
o deverá apresentar
a
r
código correspond
c
ente ao objeto da
a licitação
o e enco
ontrar-se em vigor na data
a
estabeleccida para a abertura da
d licitação
o, sob pena de inabilitação da llicitante.
17.3.6.Ca
adastro Nacional
N
de Cond
denações Cíveis por Atoss de Im
mprobidade
e
Administra
ativa,
pelo
selho
Nacional
de
Justiça
a
mantido
Cons
(www.cnj..jus.br/improbidade_a
adm/consu
ultar_reque
erido.php)..
17.4. REGU
1
ULARIDAD
DE FISCA
AL
17.4.1. Prrova de in
nscrição no
o Cadastro
o Nacional de Pesso
oa Jurídica
a – CNPJ expedido
o
pelo Minisstério da Fazenda;
17.4.2. Prrova de reg
gularidade para com a Fazenda Pública, mediante a apresen
ntação doss
seguintess documenttos:
17.4.2.1. Certidão conjunta
c
de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
a Ativa da
a
União, expedida pello Ministério da Faze
enda;
17.4.2.2. Certidão Negativa
N
de Débitos (ou Positiv
va com Effeito de Ne
egativa) e também a
Certidão de
d Regularidade, com a Fazen
nda estadu
ual ou do Distrito
D
Fed
deral, expe
edida pela
a
Secretaria
a da Fazen
nda, da sed
de ou dom
micílio do lic
citante;
17.4.2.3. Certidão Negativa (ou Positiiva com Efeito
E
de Negativa) de Débito
os com a
a pela Se
ecretaria da
d Fazend
da, da sede ou domicílio do
o
Fazenda Municipal, expedida
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licitante, juntamente
e com a Certidão
C
de
e Regularid
dade, tamb
bém exped
dida pela Secretaria
a
da da sede
e ou domiccílio do licittante;
da Fazend
17.4.3. Prrova de re
egularidade
e relativa à Segurida
ade Social,, mediante
e a aprese
entação da
a
Certidão Negativa de Débito
o – CND ou Certid
dão Positiva com E
Efeito de Negativa,
expedida pelo Institu
uto Nacion
nal de Seguridade So
ocial (INSS
S);
17.4.4. Prova
P
de regularidad
r
de relativa
a ao Fund
do de Garrantia por Tempo de
d Serviço
o
(FGTS), mediante
m
a apresenttação do Certificado
C
de Regula
aridade de
e Situação perante o
Fundo de
e Garantia
a por Tem
mpo de Se
erviço (FG
GTS), expe
edida pela
a Caixa Econômica
E
a
Federal.
17.4.5 - PROVA DE
D INEXIS
STÊNCIA DE
D DÉBIT
TOS TRAB
BALHISTA
AS (CNDT)) Certidão
o
amente, para com
mprovar a
Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida eletronica
mplidos pe
erante a Ju
ustiça do Trabalho,
T
cconforme Lei
L 12.440
0
inexistênccia de débitos inadim
de 07 de julho
j
de 20
011.
17.4.6. A comprovação de reg
gularidade fiscal das microempresas e em
mpresas de
e pequeno
o
porte som
mente será
á exigida no
n caso de
d virem a ser adjud
dicatários deste certame, noss
termos do
o art.42 da Lei Complementar nº
n 123/200
06 e alteraçções poste
eriores;
17.4.7. As
A microempresas e empressas de pe
equeno po
orte deverão, apresentar no
o
envelope de docu
umentação
o, toda a documentação re
eferente à comprov
vação de
e
regularida
ade fiscal relacionad
da nos su
ub-itens17.4.1 a 17.4
4.4, mesm
mo que os
s mesmoss
apresente
em alguma
a restrição.
17.5. QUA
1
ALIFICAÇÃ
ÃO ECONÔ
ÔMICO-FIN
NANCEIRA
A
17.5.1. A Qualificaçção Econôm
mica Finan
nceira será
á comprovvada media
ante a apre
esentação
o
dos seguintes docum
mentos:
a)
cerrtidão nega
ativa de fa
alência ou concordatta expedida pelo disttribuidor da sede do
o
licitante nos últimos 90 (noven
nta) dias an
nteriores à data da apresentaç
a
ção das propostas.
b)
Cópia do demonstrat
d
tivo contá
ábil e balanço patrrimonial d
do último exercício
o
financeiro
o, com selo do Conttador e, caso a empresa não
o seja opta
ante pelo “Simples”,
deverá co
onter tamb
bém o regisstro na JU
UCEB, veda
ada a sua substituição por ballancete ou
u
balanços provisório
os; ou aprresentação
o do recib
bo de tran
nsmissão em SPED
D (Serviço
o
Público de
d Escriturração Digital) e o conjunto
c
co
ompleto de docume
entos trans
smitidos à
Secretaria
a da Rece
eita Federa
al e a Juntta Comerc
cial, atravé
és de Siste
ema de Es
scrituração
o
Digital.
.
1)microem
mpresas e empresas de pe
equeno porte
p
(socciedades ssujeitas ao
a regime
e
estabeleccido na Leii nº 9.317//96 – “Simples”): porr fotocópia
a do livro D
Diário, inclusive com
m
os Termos de Aberttura e de Encerrame
E
nto, devida
amente autenticadoss na Junta Comerciall
da sede ou
o domicílio da emp
presa ou em
e outro órgão equ
uivalente, o
ou por fottocópia do
o
Balanço e das de
emonstraçõ
ões de re
esultado do último exercício social dev
vidamente
e
registrado
os ou auten
nticados na
a Junta Co
omercial da
a sede ou domicílio d
da empresa.
2)No caso
o de emprresas criad
das no exe
ercício em curso devverá ser a
apresentado Balanço
o
de Abertu
ura devida
amente re
egistrado ou
o autentic
cado na Junta
J
Com
mercial da
a sede ou
u
domicílio da empressa.
17.6. QUAL
LIFICAÇÃO
O TÉCNIC
CA
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17.6.1. Os licitantess deverão apresenta
ar no mínimo 01 ate
estado de capacidad
de técnica,
fornecido por pesso
oa jurídica
a de direito
o público ou
o privado
o, que com
mprove a aptidão
a
da
a
licitante para
p
o dese
empenho de
d atividad
de pertinen
nte e comp
patível em caracterís
sticas com
m
o objeto desta
d
licitaçção.
te de cad
17.6.2. Comprovan
C
dastramentto no Cad
dastro Naccional de Estabeleciimento de
e
Saúde (CNES);
17.6.3. Re
egistro ou inscrição na
n entidade
e profissional compe
etente;
17.6.4. Relação
R
nominal do
o(s) profisssional(is) que com
mpõem a equipe té
écnica do
o
prestadorr, informan
ndo nome, CPF, carrgo, função e número de insccrição no respectivo
o
Conselho Profission
nal;
nto da emp
presa;
17.6.5. Alvará de funcionamen
ertificado de
d especia
alidade, RG
G e CPF do responsá
ável técnicco pelo serrviço a serr
17.6.6. Ce
contratado
o.
17.7. PAR
RA O CUM
MPRIMENT
TO DO DISPOSTO NO INCIS
SO V, DO ART. 27 DA
D LEI Nºº
8.666/93, a licitante
e deverá fo
ornecer Declaração de que a empresa não possui em seu
u
quadro de
e pessoal empregad
do(s) men
nor(es) de 18(dezoito
o) anos em trabalho
o noturno,
perigoso ou
o insalubre e menores de 16 (dezesseis
s) anos, sa
alvo na con
ndição de aprendiz
a
e
a partir de
e 14 (quato
orze) anoss , em cumprimento ao
a disposto
o no inciso
o XXXIII do
o art. 7º da
a
Constituiçção Federa
al de 1988
8 e nos terrmos do in
nciso V do
o art. 27 da
a Lei nº 8.666/93, o
qual foi accrescido pela
p
Lei Fe
ederal nº 9.854/99, re
egulamentada pelo D
Decreto nº 4.358, de
e
5 de setem
mbro de 20
002.
17.8. A Declaração
D
o menciona
ada no ite
em 17.7 de
este Editall, deverá S
SER INSE
ERIDA NO
O
ENVELOP
PE DE DO
OCUMENT
TAÇÃO PA
ARA HABIL
LITAÇÃO, podendo o licitante basear-se
e
no modelo
o contido no
n Anexo IV.
17.9. PAR
RA O CUMPRIMEN
NTO DO DISPOSTO
D
O NO INC
CISO VII, D
DO ART.4
4º DA LEI
FEDERAL
L Nº 10.5
520/02, a licitante deverá
d
aprresentar Declaração
D
o, conform
me modelo
o
constante
e no ANEX
XO V deste Edital.
17.9.1. De
eclaração de cumprimento doss requisitos
s de habilitação no p
presente Certame,
C
a
ser forneccida NO AT
TO DO CR
REDENCIA
AMENTO e FORA do
os envelop
pes de prop
posta e de
e
documenttação;
17.9.2. A apresenta
ação de do
ocumentoss com o prazo
p
de validade
v
exxpirado ac
carretará a
inabilitaçã
ão do prop
ponente. E para os documen
ntos cujo prazo
p
de vvalidade não
n
venha
a
expresso,, será conssiderado o prazo com
mo de até 180(cento e oitenta) dias anterriores a da
a
data prevista para apresentaç
a
ção da prop
posta.
C
o o atendimento àss exigênciias fixadas no edittal, o licitante será
á
17.9.3. Constatado
declarado
o vencedorr.
18 – SESSÃO PÚBLIC
CA DE ABE
ERTURA DO
D PREGÃ
ÃO
18.1 – No
o dia, hora e local designado no
o Item 6de
este edital, será realizzada sessão pública
a
para recebimento da
as proposttas e da do
ocumentaç
ção de hab
bilitação, envelopes nr.
n 01 e 02
2
respectiva
amente;
18.2 – Ab
berta a sesssão, os in
nteressado
os apresen
ntarão à eq
quipe de p
pregão os envelopess
nr. 01 e 02, bem como declaração dando
d
ciência de que
q
cumprrem plena
amente oss
requisitoss de habilita
ação, confforme modelo do ANE
EXO V;
18.2.1 – Caso qualquer prop
ponente de
eixe de ap
presentar a declaraçção de cum
mprimento
o
dos requissitos de ha
abilitação poderá
p
asssinar tal de
eclaração disponibiliz
d
zada na se
essão pelo
o
Pregoeiro
o;
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18.3 – A equipe
e
do pregão pro
ocederá à abertura dos
d envelo
opes conten
ndo as pro
opostas de
e
preços, orrdenando-a
as em orde
em cresce
ente de valo
or apresen
ntado;
18.4 – Em
m seguida identificará
á a propossta de men
nor preço global
g
cujo conteúdo atenda ass
especifica
ações do edital;
e
18.5 – As propostass com valor superior em até 10% (dez po
or cento) da
a proposta
a de menorr
ão classificcadas em ordem crescente;
preço serã
18.6 – O conteú
údo das propostass indicada
as no ite
em anterio
or será analisado,
à especifficações, prazos e
desclassifficando-se aquelas cujo objjeto não atenda às
condiçõess fixados no
n edital. A aceitabilidade do preço será verificada somen
nte após o
encerramento da fasse de lancces;
18.7 – Nã
ão havendo
o, no mínim
mo, três prropostas válidas
v
noss termos do
os itens 18
8.5 e 18.6,
serão sele
ecionadas até três melhores
m
prropostas e os seus autores
a
con
nvidados a participarr
dos lance
es verbais, quaisquerr que sejam
m os preço
os oferecido
os nas pro
opostas esc
critas;
18.8 – Em
m caso de empate das
d melhorres propos
stas, na hip
pótese do item anterior, todoss
proponentes com o mesmo prreço serão convidado
os a participar dos la
ances verba
ais;
E seguid
da, será dado
d
início
o à etapa
a de apre
esentação de lances
s verbais,
18.9 – Em
formulado
os de forma
a sucessivva, inferiore
es à proposta de men
nor preço;
18.10– A pregoeira
a convidarrá individualmente as
a Propone
entes classsificadas, de forma
a
sequencia
al, a apressentar lances verba
ais, a partir do autor da propo
osta class
sificada de
e
maior pre
eço e os demais
d
em
m ordem decrescen
nte de valo
or, decidin
ndo-se porr meio de
e
sorteio no
o caso de empate
e
de preços;
18.11– O encerram
mento da fa
ase compe
etitiva dar-s
se-á quando, indaga
ados pela pregoeira,
as Propon
nentes manifestarem
m seu desin
nteresse em
m apresen
ntar novos lances;
18.12– A ausência de repressentante crredenciado
o ou a dessistência e
em apresentar lance
e
verbal, qu
uando convocado pe
ela pregoeira, implica
ará a exclu
usão da P
Proponente
e da etapa
a
de lancess verbais e na manu
utenção do
o último preço apresentado pe
ela Propone
ente, para
a
efeito de ordenação
o
o das propo
ostas;
18.13– Ca
aso não re
ealizem lan
nces verbais, será verificada a conformida
c
ade entre a proposta
a
escrita de
e menor pre
eço e o valor estimad
do para a licitação;
l
18.13.1 – Havendo empate
e na prop
posta escrrita e não
o sendo o
ofertados lances, a
classificaçção será efetuada po
or sorteio, na mesma
a sessão;
18.14– Quando com
mparecer um
u único Proponent
P
nica proposta válida,
e ou houvver uma ún
caberá ao
o pregoeiro
o verificar a aceitabilidade do preço oferta
ado;
18.15– Declarada
D
encerrada
a a etapa de lances
s e classificadas ass ofertas na ordem
m
crescente
e de valor ofertado,
o
a pregoeira
a examinará a aceita
abilidade d
do preço da primeira
a
classificad
da, decidin
ndo motivadamente a respeito;
18.16– Considerad
C
da aceitávvel a proposta de menor preço
p
glob
bal, obede
ecidas ass
exigências fixadas no
n edital, será
s
aberto
o o envelo
ope nr. 02 “DOCUME
ENTAÇÕE
ES” de seu
u
nfirmação das suas condiçõe
es habilitattórias, sen
ndo-lhe fa
acultado o
detentor, para con
nto da doccumentação na próprria sessão, observado o dispossto no item 18.1;
saneamen
o atendimento dass exigências de ha
18.17– Constatado
C
abilitação ffixadas no
o edital, o
melhor prreço globall será decla
arado venccedor na ordem
o
de classificaçã
c
ão;
18.18– Se
e a Propon
nente desa
atender às exigências habilitató
órias, a pre
egoeiro ex
xaminará a
oferta sub
bsequente,, verificand
do a habilittação da Proponente
P
e, na ordem
m de classificação, e
assim successivame
ente, até a apuração
o de uma proposta
p
q
que
atenda
a ao edital, sendo a
respectiva
a Proponen
nte declara
ada venced
dora;
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18.19– Na
as situaçõe
es prevista
as nos iten
ns 18.13, 18.14, 18.15 e 18.18, a pregoeira poderá
á
negociar diretament
d
te com a Proponente
P
e para que seja obtido melhor p
preço globa
al;
18.20– To
odos os do
ocumentoss serão collocados à disposição
o dos pressentes para
a exame e
rubrica, co
onforme prreceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitaçções;
18.21– A manifestação da inte
enção de interpor re
ecurso será
á feita no ffinal da sessão, com
m
s
dass suas razõ
ões;
registro em ata da síntese
18.22– O recurso contra de
ecisão da
a pregoeira
a e sua equipe de
e apoio terá efeito
o
suspensivvo;
18.23– O acolhimen
nto de reccurso impo
ortará a inv
validação apenas
a
do
os atos ins
suscetíveiss
eitamento;
de aprove
18.24– A falta de
e manifesttação mo
otivada da
a Propone
ente na ssessão im
mportará a
decadênccia do direitto de recurrso;
18.25– Caso,
C
exce
epcionalmente, seja
a suspens
sa ou encerrada a sessão antes de
e
cumpridass todas ass fases pre
eestabeleccidas, os envelopes
e
devidame
ente rubric
cados pela
a
pregoeira e pelas Proponent
P
tes, ficarão
o sob a guarda da pregoeira,, sendo ex
xibidos àss
ntes na reabertura da
d sessão ou na no
ova sessã
ão previam
mente marc
cada para
a
Proponen
prosseguiimento doss trabalhoss;
18.26– O prazo pa
ara formula
ação de la
ances verb
bais e o va
alor entre lances po
oderão serr
acordadoss entre os credenciados e a Prregoeira, por ocasião
o do início d
da sessão pública.
19– ADJUDICA
A
AÇÃO E HO
OMOLOGA
AÇÃO
19.1 – Ca
aso não ha
aja recurso
o, a pregoe
eira, emitirá
á Parecer para adjud
dicação do
o objeto do
o
certame à Proponente detenttora do me
enor preço
o global, en
ncaminhan
ndo o proc
cesso para
a
homologa
ação pelo Prefeito
P
Mu
unicipal;
19.1.1 – Nesta hip
pótese, a pregoeira
a decidirá sobre oss recursoss e encam
minhará o
efeito Municipal para homologação do pro
ocedimento
o licitatório
o;
processo ao Sr. Pre
n obriga
a a Adminiistração à aquisição do objeto
o
19.2 – A homologação desta licitação não
licitado.
20 – ES
SCLARECIIMENTO
20.1– As empresas interesssadas pod
derão requ
uerer escla
arecimento
o sobre o presente
e
pregão ao
o Departam
mento de Licitações pelo fax (77)
(
3674--2022 ou a
através do endereço
o
eletrônico
o cpl.ibipita
anga@gma
ail.com, até
é 02 (dois)) dias úteiss antes da
a data marrcada para
a
o pregão;
m caso de não solicitação de esclarecime
e
entos e infformações pelas Pro
oponentes,
20.2– Em
pressupõe
e-se que os
o elemen
ntos forneccidos são suficientemente claros e prec
cisos, não
o
cabendo posteriorm
p
mente o dire
eito a qualq
quer reclam
mação.
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1– Os casos omiissos serão
o resolvido
os pela Pre
egoeira em
m conjunto a Equipe de
d Apoio;
omarca de
e Macaúba
as-BA, com
m exclusão
o de qualq
quer outro,
21.2– Fica eleito o foro da co
para a prropositura de qualqu
uer ação referente à presente
e licitação
o e/ou con
ntrato dela
a
decorrente;
etuado até
é o décimo dia apó
ós a entreg
ga do OB
BJETO ora
a
21.3– O pagamento será efe
licitado, mediante
m
emissão de
e ORDEM DE SERVIIÇO devida
amente asssinada pelo Prefeito
o
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e apresen
ntação da respectiva
a nota fisccal de acorrdo a nece
essidade d
do CONTR
RATANTE,
sendo o frrete por co
onta do CO
ONTRATAD
DO.
21.4- O objeto do
o presente
e pregão deverá ser
s
presta
ado confo
orme espe
ecificaçõess
constante
es no ANEX
XO II deste
e Edital ob
bservando o seguinte
e:
21.4.1- Caso algum
m serviço não
n
corressponda ao exigido no instrume
ento convo
ocatório, a
contratada
a deverá providencciar no prazo máxim
mo de 03
3 dias, co
ontados da
a data de
e
notificação expedid
da pela co
ontratante, a sua ad
dequação,, visando o atendim
mento dass
especifica
ações, sem
m prejuízo da incidência da
as sançõe
es previsttas no in
nstrumento
o
convocató
ório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código
C
de Defesa
D
do Consumid
dor;
21.4.2- O serviço prestado
p
d
deverá
con
nter todas as inform
mações necessárias à perfeita
a
caracterizzação dos mesmo
os, em Língua Portuguessa, comp
posição e demaiss
especifica
ações nece
essárias pa
ara a perfe
eita caracte
erização do
os produto
os.
21.4.3- O objeto desta
d
licitação deve
erá ser entregue,
e
conforme a necess
sidade da
a
Administra
ação.
21.4.5– Os
O produttos forneccidos deve
erão ser de 1ª qu
ualidade, estando sujeitos
s
a
devolução
o;
21.5 A Prefeitura
P
M
Municipal
de Ibipitanga se re
eserva o direito
d
de, a qualqu
uer tempo,
revogar ou
o anular, total ou parcialmen
p
nte, a pres
sente licita
ação e dessclassificarr qualquerr
proposta ou todas elas,
e
obede
ecendo o disposto
d
nos artigos 48 e 49 d
da Lei 8.66
66/93 com
m
suas alterrações;
21.6– É facultada
f
à Pregoeirra ou Auto
oridade Superior, em
m qualquer fase da licitação, a
promoção
o de diligê
ência desstinada a esclarecer ou a complemen
ntar a instrução do
o
processo;;
21.7– As Proponenttes são responsáveis pela fide
elidade e le
egitimidade
e das inforrmações e
dos docum
mentos apresentados em qualq
quer fase da
d licitação
o;
21.8– Fica
am à dispo
osição doss interessa
ados no De
epartamen
nto de Licittações da Prefeitura
a
Municipal de Ibipitan
nga, nos dias
d
úteis, das 8h às 12h, todos os eleme
entos que compõem
m
o para aná
álise de se
eus aspecttos formaiss e legais, mediante
e
o presentte processo licitatório
solicitação
o escrita e dirigida ao
a Departa
amento de Licitaçõess, conforme
e determin
na o artigo
o
63 da Lei 8.666/93.
22 – DOS ANE
EXOS
22.1 – Inte
egram o presente ed
dital os seg
guintes ane
exos:
Anexo 01 – Minuta do
d Contratto;
Anexo 02
2 – Modelo
o de Propo
osta de Pre
eço/ TERM
MO DE REF
FERÊNCIA
A;
Anexo 03 – Modelo de procura
ação para prática de
e atos conccernentes a
ao certame
e;
Anexo 04 – Modelo de declara
ação de de
eclaração de
d proteçã
ão ao traba
alho menorr.
Anexo 05–
– Modelo de
d decl.depleno conh
hecimento e aten.às exigênciass de habilitação;
Anexo 06-Modelo de
e declaraçção de desimpedimen
nto de Licittar e Contrratar
Anexo 09 – Folha de
e Dados para Elaborração de Contratos
C
d janeiro de
d 2019.
Ibitipitanga-Ba, 10 de

La
aís Venânccia Oliveira
a Paixão Vieira - PRE
EGOEIRO((A)
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PREG
GÃO PRES
SENCIAL Nº.
N 001-20
020-PP
ANEXO I
MINUTA
A DE CON
NTRATO
A PREFE
EITURA MU
UNICIPAL
L DEIBIPIT
TANGA , ESTADO
E
D BAHIA,, Pessoa Jurídica
DA
J
de
e
Direito Pú
úblico Inte
erno, com sede na Av.
A Cleristton Andrad
de, Sn- ce
entro- Ibipitanga-Ba,
inscrita no
n CNPJ sob Nº _________
_
_______ neste ato
o represen
ntada pelo
o Prefeito
o
Municipal Sr. ____
_________
_________
_________
_________
__________
_______, inscrito no
o
_
______, a seguir denominad
d
a simplessmente CO
ONTRATANTE, e a
CPF nº _________
empresa,
................................................................,
insscrita
n
no
CNP
PJ
sob
b
N°...................................., rep
presentada
a por ___
_________
_________
______, in
nscrito no
o
CPF
_________
_________
_____,
com
m
sede
na
a
nº__
............................................................................, .............................................., a seguirr
denomina
ada simple
esmente CONTRATA
C
ADA, firma
am nesta ato, o prresente co
ontrato, na
a
forma e co
ondições que
q se seg
guem:
CLÁ
ÁUSULA PRIMEIRA
P
- DO OBJETO
O presen
nte contrato tem po
or objeto a Contrattação de empresa especializ
zada para
a
prestação
o de exame
esde diagnóstico po
or imagem, na especialidade de
e Ultrasson
nografia, a
ser realiza
ado nas de
ependência
as do Hospital Munic
cipal de Ibiipitanga, por um perííodo de 12
2
(doze) me
eses, confo
orme Edita
al do Pregã
ão Presenc
cial nº 001--2020-PP e seus ane
exos.
os nos valores das propostas
s os gasto
os com co
ombustíveis
s, seguro,
1.1 – Esttão incluso
tributos, obrigações
o
as para a entrega
e
do
os produtoss adquirido
os.
trabalhista
CLÁUSULA
C
A SEGUNDA – REG
GIME DE EXECUÇÃO
E
O
O Regime de Exe
ecução do presente Contrato é de Me
enor Preço
o Global, conforme
e
O
ária de Prreços apre
esentada pela
p
CONT
TRATADA, em obed
diência ao
o
Planilha Orçamentá
Edital do Pregão Presencia
al N° 001--2020-PP e seus Anexos,
A
q
que a estte integra,
entemente
e de transscrição, e à Lei Fed
deral N° 8.666
8
de 21/06/1993, e suass
independe
alteraçõess introduzid
das pela Lei
L Federal N° 8.883//94.
CLÁU
USULA TE
ERCEIRA – DOS PRA
AZOS
3.1 O prazzo estabelecido para
a fornecime
ento total dos
d produttos, objeto desta licita
ação, é de
e
12 (doze) meses a contar
c
da assinatura
a do respec
ctivo termo
o de contra
ato, contra a entrega
a
DEM DE FORNEC
CIMENTO” emitida pela PR
REFEITURA
A MUNIC
CIPAL DE
E
da “ORD
IBIPITANG
GA. Pode
endo ser prorrogada
p
as observa
adas as disposiçõess ao art. 57
5 da Leii
8.666/93;
3.2 As observaçõe
es sobre o recebime
ento dos produtos deverão sser efetuad
das até 5
(cinco) dia
as da sua entrega; e
3.3 Sublin
nha-se que o objeto
o contratad
do será fo
ornecido, mediante
m
a
ato discricionário da
a
administra
ação, no atendimen
a
to das ne
ecessidade
es públicass, com pra
azo de en
ntrega doss
produtos solicitado de até 30 (trinta) dia
as contado
os da solicitação emittida, obserrvando-se,
o, o prazo de
d vigência deste insstrumento contratual.
entretanto
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3.4 - Dian
nte da disccricionaried
dade da ad
dministraçã
ão, no toca
ante a aqu
uisição dos
s produtoss
contratado
os, e devvido a pe
eculiaridade
e deste certame,
c
f
fica
consig
gnado que
e a parte
e
contratantte não se obriga a adquirir to
odos os produtos
p
avençados,, sem que
e com isto
o
importe em inadimp
plência.
CLÁUSULA
QUA
ARTA–
PREÇO
E
CO
ONDIÇÕES
S
DE
PAGAME
ENTO
E
REAJUST
TAMENTO
O
4.1
O
Preço
Total
para
a
aquisição
do
objeto
co
ontratado
é
de
e
esultante das
d quantidades con
nstantes da Planilha
a
R$..........................................................re
Orçamenttária e da proposta de
d Preçoss, objeto do
o Edital do
o Pregão P
Presencial Nº. 001-2020-PP e da Ata de negociaçção feita pela pregoe
eira.
4.2. Os pagamento
p
os devidos à Contra
atada serã
ão efetuado
os atravéss de chequ
ue, ordem
m
bancária ou
o crédito em conta corrente, no
n prazo de
d até 30 (trinta)
(
dia
as, contado
os da data
a
da aprese
entação da Nota Fiiscal/Faturra, devidam
mente atestada a e
execução contratual,
c
desde qu
ue não hajja pendên
ncia a ser regulariza
ada pelo contratado
c
, tudo na forma da
a
prestação
o do serviço
o e do cron
nograma de
d desemb
bolso.
4.3. Em havendo
h
allguma pen
ndência impeditiva do
o pagamento, será cconsiderad
da data da
a
apresenta
ação da fattura aquela
a na qual ocorreu
o
a regularizaçção da pen
ndência po
or parte da
a
contratada
a.
4.4 O pag
gamento nã
ão isenta a CONTRA
ATADA da
a responsabilidade de
e correção
o dos erross
e imperfeições porvventura aprresentadoss após a lib
beração.
ONTRATAD
DO fica obrigado a emitir Nota Fiscal, pa
ara pagamento do ob
bjeto desta
a
4.5. O CO
licitação.
CLÁUSUL
LA QUINT
TA – ORIGEM DE RE
ECURSOS
S
As despe
esas deco
orrentes do
os produto
os contrattados com
m base no
o Edital do
d Pregão
o
Presencia
al Nº.001-2020-PP, correrão à conta de recurssos consttantes de dotaçõess
consignad
das no Orççamento Municipal
M
pa
ara o exerc
cício corre
ente a sabe
er:
AL DE SA
AÚDE
02.05.00 – FUNDO MUNICIPA
2070 – Ge
estão das Ações Municipais de
e Saúde- 15% Recurrsos Próprios
2199 – Prrograma da
as Ações de
d Média e Alta Com
mplexidade--MAC

FONTE DE
D RECUR
RSO: 02/ 14
4/.
CLÁUSULA SEXT
TA – DIRE
EITOS E OBRIGAÇÕ
ÕES DAS P
PARTES
6.1 -DA CONTRATA
C
ADA:
6.1.1- A CONTRATA
C
ADA deverá seguir a especifica
ação da pllanilha orça
amentária((Anexo II Proposta de Preçoss e Termo de
d Referên
ncia) consttantes deste contrato
o.
RATADA será
s
legall e financ
ceiramente
e responssável por todas ass
6.1.2 - A CONTR
obrigaçõe
es e compromissos contraídoss com terc
ceiros, para
a a execução deste Contrato,
bem como
o, pelos en
ncargos tra
abalhistas,, previdenc
ciários, fisccais, securritários, comerciais e
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outros finss, a eles não
n se vincculando a CONTRAT
C
TANTE a qualquer
q
títtulo, nem mesmo
m
ao
o
de solidarriedade;
6.1.3 - A CONTRA
ATADA asssume inteira respo
onsabilidad
de pelos d
danos ou prejuízoss
causadoss à CONTR
RATANTE ou a tercceiros, dec
correntes de
d dolo ou
u culpa, ne
egligência,
imperícia ou imprud
dência, na execução
o do objeto
o deste Co
ontrato, dirretamente, por seuss
mpregadoss, não exccluindo ou
u reduzind
do essa responsab
bilidade, a
prepostoss e/ou em
fiscalizaçã
ão ou acom
mpanhame
ento feito pela
p
CONT
TRATANTE
E ou por se
eus prepos
stos;
6.1.4 – - A CONTR
RATADA asssumirá a responsab
bilidade tottal pela en
ntrega dos produtos,
objeto desste Contrato.
6.1.5 - A CONTRA
ATADA obrriga-se a recompor
r
todo e qualquer pro
oduto recusado pela
a
NTE, em te
empo hábil,, sem preju
uízo do pra
azo final;
Fiscalizaçção da CONTRATAN
6.1.6 - Ob
briga-se a CONTRAT
C
TADA pelas despesa
as com a en
ntrega doss produtos..
6.1.7 – Reconhece
R
er os direittos da administraçã
ão, em casso de resscisão adm
ministrativa
a
prevista no
n Artigo 77
7 da Lei 8..666/93;
6.1.8 – A CONTRA
ATADA ob
briga-se a manter, durante
d
tod
da execuçção do con
ntrato, em
m
compatibilidade com
m as obriga
ações por eles assum
midas toda
as as cond
dições de habilitação
h
o
ação exigid
da na Licita
ação.
e qualifica
6.2 - DA CONTRAT
C
TANTE:
6.2.1 - Pagar
P
confforme esta
abelecido na Cláus
sula Quartta, as obrrigações financeiras
f
s
decorrentes do pressente Conttrato, na integralidade
e dos seuss termos;
ntratada.
6.2.2 – Fiscalizar e conferir oss produtoss fornecidos pela Con
C
CLÁUSULA
A SETIMA
A – ISENÇÃ
ÃO DE PE
ENALIDAD
DE
7.1 -Conssiderando que
q os pag
gamentos serão efetuados apó
ós a entreg
ga dos prod
dutos, não
o
havendo assim nen
nhum risco
o futuro pa
ara o Município, con
ntudo fica estipulado
o multa de
e
30% (trintta por centto) incidind
do sobre violação
v
da
as cláusula
as deste C
Contrato, inclusive no
o
caso de vicio
v
na qua
alidade con
nstatada.
CLÁU
USULA OIITAVA – DA
D INEXEC
CUÇÃO E DA RESC
CISÃO
8.1 - A CO
ONTRATA
ANTE poderá rescindir, unilatera
almente, este
e
Contra
ato, indepe
endente de
e
interpelaçção judicial ou extraju
udicial, sem
mpre que ocorrer
o
porr parte da C
CONTRAT
TADA:
8.1.1 - O não cu
umprimentto, ou cu
umprimento
o irregula
ar, de clá
áusulas co
ontratuais,
especifica
ações ou prazos;
p
8.1.2 - A subcontrratação tottal ou parrcial do objeto destte contrato
o, a associação da
a
CONTRATADA com
m outrem, a cessão
o ou trans
sferência, total
t
ou pa
arcial, bem
m como a
fusão, cisão ou inco
orporação sem
s
a prévvia autoriza
ação por escrito
e
da C
CONTRAT
TANTE;
8.1.3 - O desate
endimento pela CO
ONTRATAD
DA das determinações regu
ulares da
a
Fiscalizaçção da CONTRATAN
NTE, bem como
c
dos seus
s
superiores;
8.1.4 - O cometimen
nto reiterado de falta
as na entre
ega dos prrodutos, an
notadas na
a forma do
o
o primeiro do
d artigo 67 da Lei nú
úmero 866
66/93 de 21
1/06/93;
parágrafo
8.1.5 - A decretação
d
o de falênccia, insolvê
ência ou co
oncordata da
d CONTR
RATADA;
8.1.6 - No
o caso de concordatta é faculttado à CONTRATAN
NTE mante
er o contra
ato, com a
CONTRATADA, asssumindo ou
o não o controle
c
da
as atividad
des que ju
ulgar nece
essárias, a
ão da entre
ega dos prrodutos sem
m prejuízo
o
seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusã
à Adminisstração;
da CONTR
8.1.7- A dissolução
d
RATADA;
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8.1.8 - A alteraçã
ão social ou a modificação
m
o da fina
alidade ou
u da esttrutura da
a
CONTRATADA, que
e prejudiqu
ue a execu
ução do contrato;
O
a rescisão
o nos term
mos do ite
em 8.1 aciima citado
o, acarreta
ará para a
8.1.9 - Ocorrendo
CONTRATADA, as consequê
ências conttidas no artigo 80 da
a Lei Nº 8666/93 de 21/06/93,
uízo de outtras sançõe
es prevista
as na citad
da Lei.
sem preju
8.2 - A resscisão con
ntratual pod
derá també
ém ocorrerr das seguintes forma
as:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONT
TRATANTE
E, nos cas
sos acima
a
dos nos ittens de 8.1.1
8
a 8.1.9, ou outros conttidos na L
Lei Nº. 86
666/93 de
e
enumerad
21/06/93;
A
por acorrdo entre as partes
s CONTR
RATANTES
S, desde que haja
a
8.2.2 - Amigável,
conveniên
ncia para a CONTRA
ATANTE;
8.2.2.1 - A rescisã
ão amigável ou adm
ministrativa
a deverá ser
s preced
dida de autorização
o
f
tada da autoridade co
ompetente
e da CONT
TRATANTE
E;
escrita e fundament
8.2.2.2 - Quando
Q
a rescisão ocorrer,
o
sem
m culpa da
a CONTRA
ATADA, se
erá ressarc
cido a este
e
os prejuízzos regularrmente com
mprovadoss que houv
ver sofrido, tendo dire
eito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagam
mentos devidos pela execução
e
d contrato
do
o até a datta da rescissão;
c) Pagamento do cu
usto de dessmobilizaçção;
dicial, nos termos da
a legislação
o em vigorr.
8.2.3 - Jud
CLÁUS
SULA NON
NA – CONDIÇÕES GERAIS
G
ANTE rese
erva-se o direito
d
de suspender
s
r temporariiamente a execução
o
9.1 - A CONTRATA
ntrato, qua
ando nece
essário porr conveniência dos serviços
s
ou da Administração,
deste Con
respeitado
os os limite
es legais e os direitos assegura
ados à CO
ONTRATAD
DA;
9.2- Integ
gram o pre
esente Co
ontrato, ind
dependente
emente de
e transcriçção, o Edittal e seuss
Anexos e a Propostta de Preço
os da CON
NTRATADA
A;
o Será perrmitidos a CONTRA
ATADA, Su
ub-empreita
ar de form
ma parcial ou, ainda,
9.3 – Não
sub-rogarr este Conttrato;
9.4 – Estte contrato
o é regido pela Lei nº. 8.666//93, a fim de dirimirr alguma dúvida
d
em
m
casos omissos.
CL
LÁUSULA
A DÉCIMA – DO FOR
RO
10.1 - As partes sig
gnatárias deste
d
Conttrato elege
em o Foro da Comarrca de MA
ACAÚBAS,
o da Bahia
a, com ren
núncia exp
pressa a qualquer ou
utro, por m
mais privile
egiado que
e
do Estado
seja. E po
or estarem
m justas e contratada
c
as, assinam
m o presen
nte Contratto, em 03 (três) viass
de igual te
eor e único
o efeito, na
a presença
a das testemunhas ab
baixo.
________
_________
_____ Ba, ___de____
_
_________
____de XX
XXXX.
______
_________
_________
_________
_________
_________
_______
CO
ONTRATAN
NTE
______
_________
_________
_________
_________
_________
_______
CO
ONTRATADO
Te
estemunha
as:
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ANEX
XO II - PRO
OPOSTA COMERCIA
C
AL
FOR
RNECEDO
OR:
CNP
PJ:

PREGÃ
ÃO PRESE
ENCIAL N° 001-2020
0- PP

END
DEREÇO:

DATA DE PUBLICAÇÃO:X
XX-XX-XX

CID
DADE:

ABERT
TURA DE PROPOST
TAS: XX/X
XX/XXXX

EST
TADO:

TELEF
FONE: (77)) 3674-202
22

OBJETO: Contra
atação de empresa
a especializada parra prestaçção de ex
xames de
e
diag
gnóstico por
p
image
em, na especialida
e
ade de Ultrassonog
U
grafia, a ser realiz
zado nass
dep
pendênciass do Hosp
pital Municcipal de Ib
bipitanga, por um período
p
de
e 12 (doze
e) meses,
con
nforme esp
pecificações constanttes no Edittal.
Có
ódigo do
Proc
cedimento

Procediimento

0205
5020038

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A DE ABDOM
MEN
SUPERIOR
R (FIGADO, VESICULA, VIAS
BILIARES)

0205
5020054

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A DE APARELHO
URINARIO
O

0205
5020062

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A DE ARTICU
ULACAO

0205
5020070

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A DE BOLSA
ESCROTA
AL

0205
5020100

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A DE PROST
TATA (VIA
ABDOMINA
AL)

0205
5020119

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A DE PROST
TATA (VIA
TRANSRET
TAL)

0205
5020127

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A DE TIREOIDE

0205
5020135

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A DE TORAX
X
(EXTRACA
ARDIACA)

0205
5020160

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A PELVICA
(GINECOLOGICA)

0205
5020178

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A TRANSFON
NTANELA

Quantidade
anual

VAL
LOR
UNITÁ
ÁRIO

794
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0205
5020186

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A TRANSVAG
GINAL

0205
5020097

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A MAMARIA
BILATERA
AL

0205
5020143

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A OBSTETRICA

0205
5020046

ULTRA-SO
ONOGRAFIA
A DE ABDOM
MEN
TOTAL

120

MENOR PR
REÇO GLOB
BAL: R$

N preços propostos esttão inclusos todos os cusstos e despesas, encargo
os e incidênccias, diretos ou indiretos,,
[ Nos
inclu
usive IPI ou ICMS, se ho
ouver incidência, não im
mportando a natureza, qu
ue recaiam ssobre o forne
ecimento do
o
obje
eto da presen
nte licitação, que correrão
o também po
or nossa con
ntra e risco.
Prrazo de valid
dade da pressente propossta ________
____(______
__________
______) dias da data estiipulada para
a
sua apresentaçã
ão não inferio
or a 60 (sesssenta) dias.
Declaramos que
q esta prop
posta, nos te
ermos do edital, e firme e concreta, não
n nos cabe
endo desistê
ência apos a
fase
e de habilitaçção, na forma
a do art. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93
3 com suas alterações.
a
Loca
al e Data:
Nom
me:
Assiinatura:
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TERM
MO DE REFERÊNCIA
A

1.

OBJETO
O DA CONT
TRATAÇÃO
O
O prese
ente Termo
o de Referê
ência tem por finalidade a con
ntratação de empresa
a

espe
ecializada para
p
prestaçção de exa
ames de dia
agnóstico por
p imagem, na espec
cialidade de
e
Ultra
assonografia
a, a ser rea
alizado nas dependênc
cias do Hosspital Municcipal de Ibip
pitanga, porr
um período
p
de 12 (doze) meses, para atendimento de pa
acientes age
endados elletivamente
e
pela Secretaria
a Municipal de Saúde
e, através da Central de Marca
ação de Consultas
C
e
mes, englob
bando o fornecimento de mão de obra especcializada, a instalação em regime
e
Exam
de comodato
c
mento de ultrassonog
grafia e de
e todos os
o insumoss
de um (01) equipam
nece
essários parra a perfeita
a execução do serviço ofertado ao
o município.
1.1 – De
escrição do
o objeto:
Cód
digo do
Procedimento

P
Procedimen
nto

0205020038

ULTRA-SON
NOGRAFIA DE ABDOME
EN SUPERIO
OR (FIGADO
O,
VESICULA, VIAS BILIAR
RES)

0205020054

ULTRA-SON
NOGRAFIA DE APAREL
LHO URINAR
RIO

0205020062

ULTRA-SON
NOGRAFIA DE ARTICULACAO

0205020070

ULTRA-SON
NOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL
E

0205020100

ULTRA-SON
NOGRAFIA DE PROSTA
ATA (VIA AB
BDOMINAL)

0205020119

ULTRA-SON
NOGRAFIA DE PROSTA
ATA (VIA TR
RANSRETAL)

0205020127

ULTRA-SON
NOGRAFIA DE TIREOID
DE

0205020135

ULTRA-SON
NOGRAFIA DE TORAX (EXTRACAR
RDIACA)

0205020160

ULTRA-SON
NOGRAFIA PELVICA (G
GINECOLOG
GICA)

0205020178

ULTRA-SON
NOGRAFIA TRANSFON
T
TANELA

0205020186

ULTRA-SON
NOGRAFIA TRANSVAG
T
INAL

Quantidade anual
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0205020097

ULTRA-SON
NOGRAFIA MAMARIA BILATERAL
B

0205020143

ULTRA-SON
NOGRAFIA OBSTETRIC
O
CA

0205020046

ULTRA-SON
NOGRAFIA DE ABDOME
EN TOTAL

120

2 OBJETIV
2.
VO
Este do
ocumento fo
oi elaborad
do a luz da
d lei 8.66
66/93, com
mo peça in
ntegrante e
indissociável de
e um proced
dimento licittatório, tend
do com fina
alidade de a
atender a de
emanda do
o
Fund
do Municipa
al de Saúde de Ibipita
anga/Ba na
a prestação
o de serviço
os de diagn
nóstico porr
imag
gem, na esspecialidade de Ultra
assonografia
a, a ser realizado
r
n
nas depend
dências do
o
Hosp
pital Municip
pal de Ibipittanga, por um
u período de 12 (doze) meses.
3 JUSTIFIICATIVA
3.
Cons
siderando a responsa
abilidade qu
ue o munic
cípio possuii pela organização e garantia
g
de
e
acessso aos servviços especcializados de saúde para seu territtório;
Cons
siderando que a saúd
de é um dire
eito assegu
urado a todo
os, pela CF
F/88, inerente à vida, o
Muniicípio tem o dever de prover
p
e garantir condições indisp
pensáveis a
ao seu pleno
o exercício,,
send
do facultado
o ao Gestorr do Fundo Municipal de Saúde, abrir mão d
de serviços
s de saúde,,
de fo
orma complementar a oferta
o
dos mesmos;
m
Cons
siderando que sobre
e a particip
pação comp
plementar assim
a
prevvê a Lei Orgânica
O
de
e
Saúd
de – Lei 8.0
080/90:
Art. 24
4 – Quando
o as suas disponibilida
d
ades
forem insuficien
ntes para
a garantirr a
ura assisten
ncial à pop
pulação de uma
u
cobertu
determ
minada área, o Siste
ema Único
o de
Saúde
e (SUS) pod
derá recorre
er aos servviços
ofertad
dos pela inicciativa priva
ada.
Parágrrafo únicco – A participa
ação
comple
ementar do
os serviços
s privados será
s
ou
formaliizada
m
mediante
contrato
convên
nio, obserrvadas, a respeito, as
normas de direito público.
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Con
nsiderando
o a necesssidade de selecionar
s
r os interesssados, de
entro dos padrões
p
de
e
qualidade e pa
arâmetros indispensá
áveis à boa
a assistênccia à popullação;
nsiderando
o a necesssidade de
e contratarr, de form
ma complem
mentar, se
erviços de
e
Con
assisstência à saúde,
s
para
a atender a demanda
a da Gestã
ão Municip
pal;
Con
nsiderando
o a necesssidade de
e estruturar uma re
ede de se
erviços vo
oltada aoss
usuá
ários do Sistema Único de Saúde, para atender o conjunto de ações de saúde,
no âmbito
â
indivvidual e co
oletivo, que
e abrangem a promo
oção e a p
proteção da
a saúde, a
prevvenção de agravos, o diagnósttico, o trata
amento, a reabilitaçã
ão e manu
utenção da
a
saúd
de, a presente desp
pesa com a contratação do ob
bjeto deste
e documen
nto, faz-se
e
nece
essária pa
ara estrutu
urar a rede
e de assis
stência a saúde volltada à me
elhoria do
o
acessso e quallidade, colocando em
m prática o comprom
misso com
m a qualific
cação doss
traba
alhos e do atendimen
nto.

4. ESTIMA
4
ATIVA DE CUSTO
E
Essa
contra
atação tem
m uma estiimativa de custo no valor globa
al de R$ 111.880,00
0
(cen
nto e onze mil, oitoce
entos e oittenta reais
s), por um período d
de 12 (doz
ze) meses,
pode
endo ser ou
o não conttratado na sua totalid
dade.
5.
METOD
DOLOGIA DE AVA
ALIAÇÃO DE QUA
ALIDADE E ACEITE DOS
S
RVIÇOS
SER
Todo o trab
T
balho realizzado pela CONTRAT
TADA esta
ará sujeito à avaliaçã
ão técnica,
send
do homolo
ogado quando estive
er de acorrdo com o padrão d
de qualidad
de exigido
o
pelo Órgão.

5 – Quan
5.1
nto à qualiificação té
écnica:
A empresa deverá ate
ender aos seguintes requisitoss técnicos m
mínimos:
x

Atestado de Cap
pacidade Técnica emitido
e
po
or pessoa jurídica de direito
o
público ou privado
o referente
e á prestação de servviços;
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x

Compro
ovante de cadastram
c
mento no Cadastro Na
acional de Estabelec
cimento de
e
Saúde (CNES);
(

x

Registro
o ou inscriçção na enttidade proffissional co
ompetente;

x

Relação
o nominal do(s) pro
ofissional(is
s) que co
ompõem a equipe técnica do
o
prestador, informa
ando nome, CPF, cargo,
c
funçção e núm
mero de ins
scrição no
o
respectivo Consellho Profisssional;

x

Alvará de
d funciona
amento da
a empresa;;

x

Certifica
ado de esp
pecialidade
e, RG e CP
PF do resp
ponsável té
écnico pelo
o serviço a
ser conttratado.

6 Das obrrigações da
6.
as partes

6.1 – Da
a contrata
ada:
Constituem obrigaçções da Con
ntratada:

- Os serviços serão
s
execcutados me
ediante en
ncaminham
mento com guia de autorização
o
de exames,
e
de
evidamentte preench
hida com todos dado
os do usuá
ário do SU
US, com a
devid
da prescrrição médica do prrocedimen
nto pelo médico
m
asssistente solicitante,
s
auto
orizado e re
egulado pe
elo setor de Marcaçã
ão de Conssultas e Exxames da Secretaria
a
Mun
nicipal de Saúde
S
de Ib
bipitanga;
- Oss serviços serão exe
ecutados mediante agendame
ento do diia e horárrio, com o
forne
ecimento de
d preparo
os, orienta
ações para
a a execuçção do pro
ocedimento
o, examess
laboratoriais esspecíficos,, quando necessário
n
, para a realização dos procedimentos;
- Ma
anter duran
nte toda a vigência do contrato
o, em comp
patibilidade
e com as obrigações
o
s
por elas
e
assum
midas, toda
as as cond
dições de habilitação
h
e qualifica
ação exigid
das;
- Em
m casos que
q
o usu
uário do SUS
S
estejja internad
do no Ho
ospital Municipal de
e
Ibipittanga, com prescriçção médicca do pro
ocedimento
o pelo mé
édico plan
ntonista, o
Mun
nicípio de Ib
bipitanga responsab
r
ilizar-se-á pelo atend
dimento do
o usuário, desde
d
que
e
o ressponsável pelo mesm
mo ou aind
da a unida
ade hospita
alar comun
nique o fato
o ao Setorr
de Marcação de Conssultas e Exames
E
da
d Secreta
aria Municcipal de Saúde
S
de
e
Ibipittanga nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas;
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- Pre
estar os serviços
s
co
om profissionais com
mpetentes e responssáveis, dev
vidamente
e
inscrritos no Co
onselho Re
egional da categoria profissiona
al;
- Ga
arantir a qu
ualidade dos
d serviço
os, prestan
ndo as neccessárias iinformaçõe
es quando
o
soliccitadas, e asseguran
ndo a sub
bstituição a suas expensas d
de todo e qualquerr
servviço executtado em desacordo
d
e
ções e pa
adrões de qualidade
e
com as especificaç
exigidos, que por ventura viere
em a apre
esentar problema q
quanto a resultado
o
c
a clínicca do pacie
ente, de ac
cordo com
m a avaliaçã
ão médica.
incompatível com
esponsabillizar-se pe
elos danos causado
os direta ou indirettamente, ao Fundo
o
- Re
Mun
nicipal de Saúde
S
ou a terceiro
os, decorre
entes de sua
s
culpa ou dolo, quando
q
da
a
execcução dos serviços;
- Arccar com to
odas as despesas
d
r
relativas,
impostos,
i
ões previd
denciárias,
contribuiçõ
enca
argos traba
alhistas, e outros enccargos dec
correntes do
d Contrato
o;
- Assegurar e facilitar a Contratan
nte o acom
mpanhamento, a fisca
o
alização e o acesso
às in
nformaçõess referente
es ao objetto do contrrato;
- Oss serviços somente poderão ser
s prestad
dos aos usuários
u
do
o Sistema Único de
e
Saúd
de nas instalações do
d Hospital Municipal de Ibipitan
nga;
- Pro
oceder à entrega doss laudos do
os exames
s impresso
os, devidam
mente identificados e
assin
nados por profissiona
al devidam
mente habilitado, no prazo
p
de 0
05 (cinco) dias
d
úteis.
- Não transferir a outrem
m, no todo ou
o em partte, o objeto
o do contra
ato
esponsabilizar-se porr todo o ôn
nus referen
nte à realizzação desste Objeto, sendo de
e
- Re
resp
ponsabilida
ade da con
ntratada o Aparelho
A
de
d Ultrasso
onografia, para realiz
zação doss
exam
mes de ulttrassonogrrafia, bem como tod
do custeio para a en
ntrega dos
s laudos e
imag
gens no Se
etor de Ma
arcação de
e Consulta
as e Exames da Seccretaria Mu
unicipal de
e
Saúd
de de Ibipitanga/Ba;
- Ap
presentar Nota Fisscal dos serviços
s
realizados
r
, acompa
anhado de
e relatório
o
conttendo: nom
me do usuá
ário; número Cartão Nacional de
d Saúde e CPF; en
ndereço do
o
usuá
ário; telefone e tipo de
d exame realizado.
r

a contrata
ante:
6.2 – Da
Constitu
uem obriga
ações do Município:
M
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- Accompanhar, controlar, regular, fisscalizar e avaliar a execução
e
d
das ações e serviçoss
contrratados;
- Efe
etuar o pagamento dentro do pra
azo máximo
o de 30 (trinta) dias, a
após emissão da nota
a
fiscal;

- Ve
erificar qua
alquer irreg
gularidade na emissã
ão da Nota
a Fiscal/Fa
atura, faze
endo sua
devo
olução ou solicitand
do Carta de Correç
ção, ficando o prazzo de pag
gamento
prorrrogado pro
oporcionalmente a sua
s
regularização, se
em qualqu
uer custo adicional
a
ao município.
m
7 VIGÊNC
7.
CIA CONTR
RATUAL
O prazo de
e vigência do
d contrato
o será de 12
1 (doze) meses,
m
a p
partir da da
ata da sua
a
assin
natura, pod
dendo, por interesse do Fundo Municipal de Saúde de Ibipitan
nga/Ba, serr
limitado a sua duraçção a 60 (ssessenta) meses,
prorrrogado por períodos sucessivos,
s
m
noss
termo
os do inciso
o II do artigo
o 57, da Lei nº 8.666, de
d 1993.

8 DA DOT
8.
TAÇÃO OR
RÇAMENTÁ
ÁRIA
A despesa
As
as decorren
ntes da rea
alização do
o objeto do presente Termo de Referência
a
serão
o cobertas com recurrsos Federa
ais e Municipais, e correrão
c
por conta das
s dotaçõess
orçam
mentárias descritas
d
ab
baixo:
x

3.3.90.3
39.00.

x

3.3.90.3
39.00.

00
0. 302.032.2
2299
0 301.032.2070
00.

9 GESTÃO
9.
O E FISCAL
LIZAÇÃO
A fiscalizaçã
ão e execu
ução do con
ntrato serão
o realizadass pelo proffissional des
signado da
a
Secrretaria Muniicipal de Sa
aúde, para acompanha
a
amento e fisscalização d
dos contrato
os.
A fiscalizaçã
ão exercida
a pelo mun
nicípio não excluirá ou
u reduzirá a responsabilidade da
a
contrratada pela
a completa
a e perfeitta execuçã
ão do obje
eto de con
ntrato ou instrumento
o
equivvalente.
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Mag
gda Pina de Macedo
Secretária Municipal de Saúd
de
Decreto n° 160/2017
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ANEXO
O III

MOD
DELO DE PROCURA
AÇÃO PA
ARA A PRÁ
ÁTICA DE ATOS CO
ONCERNE
ENTES AO
O
CER
RTAME
Modalida
ade
Licitação
o
PREGÃO
O
PRESEN
NCIAL

de Núm
mero
001-2020-PP

Atravvés do presente
p
instrumentto, nomea
amos e constituím
mos o(a) Senhor(a))
....................................................., (nacionalidade, esta
ado civil, profissão), portadorr
do Registro
R
de
e Identidad
de nº ..............., exped
dido pela ..........., devvidamente inscrito no
o
Cadastro de Pessoas
P
Físsicas do Ministério
M
da
d Fazenda
a, sob o nºº ....., residente à rua
a
..................................................., nº ........ como nosso
n
ma
andatário, a quem
m
outo
orgamos am
mplos pod
deres para praticar todos os atos
a
relativos ao proc
cedimento
o
licita
atório indica
ado acima
a, conferind
do-lhe pode
eres para:
(apre
esentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor re
ecursos e
negociar preços e demaiss
desisstir deles, contra-a
arrazoar, assinar contratos,
c
cond
dições, confessar, firmar compromissos ou acord
dos, recebe
er e dar quitação
q
e
pratiicar todos os demaiss atos pertinentes ao certame etc).
e
____
_________
_____de __________
_
_________
_ de_____
__.
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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ANEXO
O IV
MOD
DELO DE DECLARA
AÇÃO DE PROTEÇÃ
ÃO AO TR
RABALHO DO MENO
OR

Modalida
ade
Licitação
o
PREGÃO
O
PRESEN
NCIAL

de Núm
mero
001-2020-PP

Decllaramos, sob
s
as pe
enas da le
ei, em atendimento ao quanto
o previsto no inciso
o
XXX
XIII do art. 7º da Constituição Federal,
F
pa
ara os fins do dispossto Lei 8.66
66/93, que
e
não empregam
mos menorr de 18 ano
os em trabalho noturno, perigosso ou insalubre,
(
(

) nem meno
or de 16 an
nos.
or de 16 an
nos, salvo na condição de apre
endiz, a pa
artir de 14 anos.
a
) nem meno

____
_________
___de ____
__________
_______ de
d _____.
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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OV
ANEXO
MOD
DELO DE DECLARA
AÇÃO DE PLENO CONHECIM
C
MENTO E ATENDIM
MENTO ÀS
S
EXIG
GÊNCIAS DE HABIL
LITAÇÃO

Modalida
ade
Licitação
o
PREGÃO
O
PRESEN
NCIAL

de Núm
mero
001-2020-PP

Decllaramos so
ob as pena
as da lei, especialm
e
ente em fa
ace do qua
anto dispo
osto na Leii
Fede
eral n. 8.6
666/93 e Lei
L n. 10.5
520/02, o pleno con
nhecimento
o e atendimento àss
exigências de habilitação
o, cientes das
d sançõe
es factíveis de serem
m aplicadas
s.

____
_________
___de ____
__________
_______ de______
d
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
__
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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ANEXO
O VI

MOD
DELO DE
CON
NTRATAR
R

DECL
LARAÇÃO

DE

DESIMPED
D
DIMENTO

DE

Mod
dalidade de
e Licitação
o
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL
L

LIC
CITAR

E

Núm
mero
001-2020-PP

sob
de
Lei,
que
a
empresa
a
pena
Decllaramos,
.........................................................(razão so
ocial/CNPJJ) ...................................... não
o
o contrata
ar com a Administraç
A
ção direta e indireta da União,
está impedida de licitar ou
al e dos Município
os, abrang
gendo inc
clusive ass
dos Estados, do Distrrito Federa
dades com
m persona
alidade jurrídica de direito priivado sob controle do poderr
entid
público e as fu
undações por
p ele insttituídas ou mantidas.
____
_________
_____de __________
_
_________
_ de_____
___
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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PR
REGÃO PR
RESENCIA
AL Nº 001-2020-PP
FO
OLHA DE DADOS PARA
P
ELAB
BORAÇÃO
O DE CONTRATO
Razã
ão
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
______.

Social:

ereço:
Ende
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_.
ade: _____
_________
______ Esttado: ____
________ CEP:
C
____
_________
_____.
Cida
efone: (___
____) ____
_________
______ Fax
x: (______
_) _______
_________
_________
_
Tele
.
Nom
me
da
pessoa
____
_________
_________
_________
_________
________.

para

contatos:

efone: (___
____) ____
_________
________ E-mail:
E
___
_________
_________
________.
Tele
me completto da pesso
oa que asssinará o co
ontrato: __
__________
__________
_______.
Nom
Carg
go
que
a
pessoa
____
_________
_________
_________
_________
_.

ocup
pa

na

empresa:

n ______
_________
_________
_____ CPF
F: _______
_________
_________
________.
RG nr.:
ereço:____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
________
Ende
__
Obs.: em caso
o de repre
esentação por procurador, junttar o instru
umento de
e mandato
o
espe
ecífico para
a assinatura do contrrato.
Data
a:
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
____
(Carrimbo e asssinatura do
o responsá
ável pelas informações)
Observação: Solicitamos
S
s a gentilezza de pree
encher este
e formulário
o, e entreg
gá-lo
junta
amente com os enve
elopes da presente
p
lic
citação. Ca
aso essa e
empresa se
eja
venccedora, esttes dados facilitarão a elaboraç
ção e assin
natura do ccontrato re
eferente a
este procedime
ento licitató
ório. A não
o apresentação desssa folha não implicará
áa
inabilitação da
a Proponen
nte.
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