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ED IT AL D E L I C IT AÇ ÃO –
PR EG ÃO P R ES E NC I AL - Nº 0 1 / 2 0 2 2
O CISBARC - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO
CORRENTE, inscrito no CNPJ sob o nº 33.248.669/0001-56, entidade de direito público e
natureza autárquica interfederativa, constituída sob a forma de Associação Pública, torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, ojetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
mão de obra terceirizada para atender a demanda da Policlínica Regional de Saúde da
Bacia do Rio Corrente, na Região de Santa Maria da Vitória - BA, CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL.
1.2.1
Anexo I – Termo de Referência;
1.2.2
Anexo II – Modelo de Proposta de preços/Planilha discrimiativa;
1.2.3
Anexo III – Carta de Preposição;
1.2.4
Anexo IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
1.2.5
Anexo V – Declaração de Cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal;
1.2.6
Anexo VI – Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação;
1.2.7
Anexo VII - Minuta e Anexos do Contrato.
ORÇAMENTO: SIGILOSO
2. CRONOGRAMA E VALIDADE
2.1 Data de início do recebimento das propostas: 08/02/2022.
2.2 Último dia para o recebimento das propostas: 08/02/2022, às 09:00:00horas.
2.3 Data da sessão pública do Pregão Presencial: 08/02/2022, às 09:00 horas, na Sala e
licitações da Prefeitura Municipal de Santana, na Praça da Bandeira, 339 – Centro Santana (BA).
3.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
3.1 Quaisquer questionamentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, deverão ser
encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, dirigidos a Pregoeira, para o endereço
licitacao@santana.ba.gov.br até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura
das propostas.
3.2 Os questionamentos serão respondidos pela Pregoeira exclusivamente por meio
eletrônico.
3.3 Os interessados deverão consultar o sítio https://sai.io.org.br/ba/santana/Site/DiarioOficial
Diário Oficial do Município de Santana - BA para obter informações sobre esta licitação,
facultado a este Órgão o envio de informações por outro meio.
3.4 A entrega de impugnações, razões e contrarrazões de recursos deverá ser realizada,
alternativamente: por meio eletrônico, para o endereço licitacao@santana.ba.gov.br ou por
meio postal, endereçada a Pregoeira e à Equipe de Apoio do Município de Santana,
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endereço: Praça da Bandeira, 339 – Centro, - CEP. 47.700-000 -

Santana – BA.
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4. DO OBJETO
4.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de mão de obra terceirizada, objetivando atender às

necessidades da Policlínica Regional de Saúde da Bacia do Rio Corrente na Região
de Santa Maria da Vitória - BA pelo período de 12 (dose) meses, de acordo com as
especificações contidas no Termo de Referência constante deste Edital

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT. RH

UNID.

HORAS
ESTIMADA
(MENSAL)

1

AGENTE DE PORTARIA (conforme descrição
no termo de referencia)

1

H/H

220

2

JARDINEIRO (conforme descrição no termo de
referencia)

1

H/H

220

3

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
(conforme descrição no termo de referência)
MOTORISTA (conforme descrição no termo de
referência)

1

H/H

220

14

H/H

220

4
5

AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL (conforme
descrição no termo de referência)

6

H/H

220

6

VIGIA (Diurno) (conforme descrição no termo
de referência)

2

H/H

12X36H

7

VIGIA (Noturno) (conforme descrição no termo
de referencia)

2

H/H

12X36H

8

SUPERVISOR conforme descrição no termo
de referencia)

1

H/H

220

5. DAS CONDIÇÕES DEPARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar deste certame licitantes que estejam legalmente constituídas e
atendam às especificações contidas neste edital.
5.2 Para participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar a PROPOSTA
DE PREÇO e a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO em envelopes separados, fechados,
opacos, contendo externamente os seguintesdizeres:
ENVELOPE Nº 1: PROPOSTA DE PREÇO
LICITANTE: ...................................................
ÓRGÃO LICITANTE: - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA
BACIA DO RIO CORRENTE
Pregão Presencial nº 001/2022
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ENVELOPE Nº 2: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
LICITANTE: ……..........................................
ÓRGÃO LICITANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA
BACIA DO RIO CORRENTE
Pregão Presencial nº 001/2022
5.3 É vedada a participação de:
5.3.1 pessoas físicas ou jurídicas suspensas ou impedidas de licitar e contratar com o
Consórcio, ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública
(conforme definição contida no art. 6º, inciso XI, da Lei 8.666/93);
5.3.2 licitantes que estejam sob aplicação de sanções, conforme termos da Lei n.º
12.846/2013:
5.3.2.1 A verificação de eventual enquadramento na situação de que trata este subitem será
realizada mediante consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIs, pelo link: http://www.portal.tcu.gov.br/responsabilizacao- publica/licitantes-inidoneos e
junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveispor Ato de
Improbidade
Administrativa, pelo
link
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.
5.3.3 licitantes cuja atividade
comprovada por intermédio
acompanhado de todas as
complementar que possibilite
licitação;

fim não for compatível com o objeto desta licitação, que será
do ato constitutivo em vigor (documento consolidado ou
alterações), podendo ser acrescido a esta documentação
identificar a compatibilidade da atividade fim com o objeto da

5.3.4 licitantes que tenham dirigentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou
membros do Consórcio, da Policlina de Saude, de outros Consorcios de Saúde do Estado da
Bahia, bem como de suas Policlinicas Regionais;
5.3.5 licitantes em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial,
falência, concordata, fusão, cisão ouincorporação;
5.3.6 sociedades estrangeira não autorizada a funcionar no País;
5.3.7 sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico emcomum;
5.3.8 consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma deconstituição.
5.3.9 sociedades com capital estrangeiro ou que figure sócios com registro em outro pais,
nos termos do artigo 199, parágrafo 3º, da Constituição Federal, conquanto a assistência à
saúde seja livre à iniciativa privada, empresas ou capitais estrangeiros não podem participar,
direta ou indiretamente, na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Tal
vedação também possui amparo legal na lei que disciplina o Sistema Único de Saúde (SUS),
a “Lei doSUS”.

5.3.10 - Cooperativas, não poderão participar “De licitações quando da realização
de licitações para contratação de mão-de-obra terceirizável, a forma pela qual o
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labor será executado com supedâneo em contratações anteriores. Se ficar
patente que essas atividades ocorrem, no mais das vezes, na presença do
vínculo de subordinação entre o trabalhador e o fornecedor de serviços, o que
autorizará a vedação à participação de cooperativas de trabalho, ou de mão-deobra, de acordo com entendimento firmado no Acórdão nº 1815/2003 –
Plenário – TCU”. No mesmo sentido, foram reiteradas decisões (Acórdão nº
1815/2003- Plenário, Acórdão nº307/2004-Plenário que culminaram com a
publicação da Súmula nº281, TCU: “Évedada a participação de cooperativas
em licitação QUando, pela natUreza do serviço OU pelo modo como é
USUalmente executado no mercado em geral, hoUVer necessidade de
subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitUalidade.”
A razão para essa vedação é simples. Se assim não fosse, a disciplina das
cooperativas violaria pilar basilar do Direito do Trabalho (art.3º,da CLT). Nesse
conflito de interesse de valores, direito das cooperativas x diretriz para a
formação das relações de trabalho, prevaleceu o segundo, pois relaciona-se com
direito constitucional fundamental
DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
5.4 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte
sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada (artigo 44, §2.º,
da LC 123/2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014).
5.5 Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
poderá apresentar proposta inferior ao menor lance, situação em que será declarada
vencedora da etapa delances.
5.6 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrarem na hipótese do artigo 44, §2.º, da LC 123/2006 e Lei Complementar nº 147,
de 7 de agosto de 2014, na ordem classificatória, para o exercício do mesmodireito.
5.7 A oferta da microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser feita no prazo
máximo de 5 (cinco) minutos contados da convocação pela Pregoeira, sob pena de preclusão
(art. 45, §3.º, da LC 123/2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014).
5.8 As disposições deste item somente serão aplicadas quando a proposta melhor
classificada ao final da etapa de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte (artigo 45, §2.º, da LC 123/2006Lei Complementar nº 147, de 7 de
agosto de2014).
5.9 Na hipótese de microempresa ou empresa de pequeno porte sagrar-se vencedora,
deverá apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta última apresente alguma restrição
(artigo 43, §1.º, da LC 123/2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de2014).
5.10Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será concedido o prazo de 5
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(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prazo este prorrogável por igual período, a critério da
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (artigo 43,
§1.º, da LC 123/2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de2014).
5.11 A documentação fiscal regularizada deverá ser entregue à Pregoeira ou à Equipe de
Apoio no endereço citado no item 3.4 das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, dentro do prazo
estipulado no itemanterior:
5.11.1 No caso de remessa postal da documentação, deverá ser enviado o Recibo de
Postagem da E.C.T ou Código de Rastreamento Postal, por e-mail, para o endereço citado
nas DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, no mesmo prazo do item7.7.
5.12 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93 e neste
edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, conforme estipulado nesteEdital.
5.13 A Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – modelo sugerido no
Anexo V – deverá ser apresentada à Pregoeira no momento determinado no item 12.3 deste
edital, sob pena de não poder gozar dos direitos previstos nos artigos 43 e 44 da Lei
Complementar n.º 123, de 14/12/2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de2014.
6. DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL
6.1 As impugnações ao edital deverão ser dirigidas à Pregoeira, observando-se os termos do
item 3.4 das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para a sessão do pregão:
6.1.1 Somente serão consideradas recebidas, dentro do prazo legal acima estabelecido, as
impugnações que forem protocoladas ou registradas eletronicamente por uma
dasformasprevistas no item 3.4 das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
6.2 A Pregoeira opinará, de forma fundamentada, com a oitiva da Equipe de Apoio, se assim
achar necessário, pela procedência ou improcedência das impugnações, que serão decididas
pela Autoridade Superior.
6.3 A decisão que determinar a modificação dos termos do edital ensejará sua republicação,
reabrindo-se os prazos inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, as
alterações não afetarem a formulação das propostas.
6.4 Devido à política de segurança virtual implantada no âmbito do Consórcio, mensagens
enviadas de alguns provedores ao endereço eletrônico indicado nas DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES poderão ser devolvidas ao remetente. É responsabilidade do impugnante
confirmar o recebimento do e-mail pelo telefone (77) 3484-2148 / 2149 (falar com Maisa).
7. DO CREDENCIAMENTO
7.1 A Pregoeira somente credenciará os representantes legais dos licitantes que
apresentarem os seguintes documentos:
7.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou
Contrato Social em vigor e Alterações, devidamente registrado e Consolidado, em se tratando
de Sociedades Comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
Documentos de eleição de seus administradores;
7.1.2 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
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funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
7.1.3 Documento de identificação em cópia autenticada, com foto, do representante legal e
dos sócios da pessoajurídica.
7.2 O licitante poderá se fazer representar por procurador ou preposto, cujo credenciamento
é condicionado à apresentação dos seguintesdocumentos:
7.2.1 Documento de identificação em cópia autenticada, com foto, do procurador ou
preposto e dos sócios daempresa.
7.2.2 Procuração ou carta de preposição – modelo sugerido no Anexo III, assinada pelo
representante legal do licitante e com firma reconhecida, ou sua cópia autenticada:
7.2.2.1 A apresentação de procuração pública, original ou cópia autenticada, dispensa o
reconhecimento de firma do outorgante.
7.3 - Ficha de Cadastro da Licitante no CNES com Serviços compatíveis com o objeto da
licitação.
7.4 - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
7.5 Somente poderá participar da fase de lances verbais deste pregão o procurador, o
preposto ou o representante legal do licitante que estiver devidamente credenciado.
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 O envelope PROPOSTA DE PREÇO deverá conter a proposta, emitida em 1 (uma) via,
impressa, datada, devidamente identificada e assinada pelo representante legal do licitante,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, além de conter as seguintes informações, sob pena
dedesclassificação:
8.1.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO – A proposta deverá descrever o objeto ofertado pelo
licitante ao Consórcio, conforme disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e
com base em convenção coletiva de trabalho ou em outra norma coletiva mais benéfica
aplicável à categoria envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada;
8.1.2 PREÇO – Os preços deverão ser cotados em REAL, com até duas casas decimais
após a vírgula, inclusas todas e quaisquer despesas incidentes na execução doobjeto;
8.1.3 VALIDADE DA PROPOSTA – O prazo de validade da proposta não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias (art. 6.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002), tendo por termo inicial
a data dasessão:
8.1.3.1 A PROPOSTA que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo
período de 60 (sessenta) dias, contados da sessão pública em que for aberta a PROPOSTA
DE PREÇO;
8.1.4 O licitante deverá fazer constar na proposta seus DADOS CADASTRAIS, a descrição
do objeto, bem como as demais informações requisitadas.
8.1.5 Não serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horário aprazados.
8.1.6 As propostas serão irretratáveis e irrenunciáveis, na forma da lei.
8.1.7 Cada licitante poderá apresentar apenas uma proposta depreços.
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9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1
O envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá conter os
documentos abaixo relacionados:
9.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Comprovada mediante a apresentação de:
9.1.1.1 do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações
superveniente em vigor, devidamente registrados, acompanhado, quando for o caso, dos
documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais
administradores;
9.1.1.2 no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contratos sociais,
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados,
acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores;
9.1.1.3
Alvará de Funcionamento do exercício 2022.
9.1.1.3.1
Não será aceito como comprovação do Alvará de Funcionamento de exercícios
anteriores com o protocolo de solicitação de renovação e comprovante de pagamento, o
documento deve ser explicito quanto ao ano vigente, bem como deve ter data de validade
expressa, no caso de validade indeterminada, deverá ser apresentado comprovação de
quitação anual com a fazenda publica municipal do municípiosede.
9.1.1.4 Certidão da Junta Comercial do Estado de Domicilio com validade de até 30 dias.
9.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Comprovada mediante a apresentação de:
9.1.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
9.1.2.2
prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou
sede dolicitante;
9.1.2.3
prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio
ou sede dolicitante;
9.1.2.4
prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS, nos termos
do Decreto Federal nº 5.586, de 19 de novembro de 2005;
9.1.2.5
prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS -CRF.
9.1.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, instituída pela Lei Federal nº 12.440,
de 7 de julho de 2011;
9.1.2.7 Declaração de cumprimento do art. 7.º, inc. XXXIII, da Constituição Federal –
modelo sugerido no Anexo V do edital;
9.1.2.8
Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhista que infringem a legislação de proteção à
criança e ao adolescente emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego das suas respectivas
regionais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para com o Tribunal Superior do
Trabalho(http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR);
9.1.2.9
Certidão Negativa de Registro Impeditivos de Contratação por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade
Administrativa
(www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/enccla/cadastro-de-improbidadeadministrativa);
Serão aceitas certidões positivas, com efeito de negativas, para comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista.
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As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº
123/06 deverão comprovar esse enquadramento tributário, bem como indicar a existência ou
não de restrição de regularidade fiscal, assinalando nos campos correspondentes em modelo
anexo ao Edital.
A comprovação do enquadramento tributário da microempresa e empresa de pequeno porte
dar-se-á mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa
condição.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
aplicando-se os termos do item 5 deste Edital;

9.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.1.3.1 Certidão Negativade Falência ou Recuperação Judicial (neste último caso com ares
salvado subitem 3.3), expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da
certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de
Habilitação;
9.1.3.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentadosna forma da Lei (comindicação do N° do Livro Diário, número de
Registro na Junta Comercial e numeraçãodas folhas onde se encontram os lançamentos) que
comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmo deverão estar assinados pelo
Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou
Representante legal da empresa;
9.1.3.3

A comprovação exigida no Item anterior deverá ser feita da seguinte forma:

9.1.3.3.1 No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal ou, se
houver, do Município da sededa empresa;
9.1.3.3.2 No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações
Contábeis e Termo de Encerramento,com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso
de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente.
9.1.3.3.3
A boa situação financeira o licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1,0 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo,com os valores extraídos de seu balanço
patrimonial:
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SG=

Ativo Circulante + Realizávelao Longo
Prazo
Passivo Circulante+ Passivo Não
Circulante
Ativo total
PassivoCirculante+PassivoNãoCirculante

LC =

AtivoCirculante
PassivoCirculante

LG=

9.1.3.3.4 A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar as fórmulas devidamente
aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
9.1.3.3.5 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços
provisórios;
9.1.3.3.6 Se necessária a atualização do balanço, deverá ser apresentado, juntamente com
os documentos em preço, o memorial de cálculo correspondente;
9.1.3.3.7 Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3
(três) meses da datada sessão pública de abertura deste processo licitatório, o Balanço
Patrimonial poderá ser atualizado poríndicesoficiais.
9.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1.4.3 - Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, que comprovem ter a licitante fornecidoos produtos ou serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação. Se o
atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado, em caso de dúvida da
autenticidade da assinatura, poderá ser exigido o reconhecimento de firma passada em
cartório do titular da empresa que firmou a declaração.
9.1.4.4
– Registro da licitante no Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA)
ou Registro Secundário caso a licitante seja sediada forado Estado da Bahia e vencedora do
certame.
9.1.4.3- Capacidade técnico-profissional: Comprovação da licitante possuir em seu quadro
permanente, como empregado, como autônomo, como sócio ou como Procurador, um
Profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico de Pessoa Física –
CAT PF, emitida pelo CRA-BA, dentro da validade ecompatível com o objeto licitado;
9.1.4.4
– Capacidade técnico-operacional: Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado
de aptidão da empresa licitante, acompanhado da certidão de registro junto ao CRA/BA
(RCA), bem como da Certidão de AcervoTécnico de Pessoa Jurídica – CAT PJ, para
execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação,em características,
quantidades e prazos que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento, fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente fiscalizado e registrado no
Conselho Regional de Administração da Bahia( CRA-BA) e visado pelo seu Responsável
Técnico.
9.1.4.5
- Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos na
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não
havendo obrigatoriedade de os 03 (três) anos serem ininterruptos.
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9.1.4.6
– A Certidão ou Atestado apresentado(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo
como §3º do Art.43,da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
9.1.4.7
- Serão aceitos atestados compatíveis e pertinentes àqueles especificados no
objeto deste Edital, e mum ou mais Contratos, conforme dispõe o §3º do Art.30 da Lei
Nº8.666/93 e alterações posteriores.
9.1.5

OUTROS DOCUMENTOS

9.1.5.1
- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de existência de fatos
superveniente impeditivo de Habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assinada
pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador – Anexo II;
9.1.5.2
- Declaração de cumprimento do Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal e
na Lei Nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto Nº 4.358/02, fornecida pela empresa
edevidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - Anexo III;
9.1.5.3
– A Pregoeira poderá, eventualmente, consultar a Base de Dados dos Órgãos
expedidores da documentação obrigatória mencionada nos itens 9.1.5.1 e 9.1.5.2;
9.1.5.4
- Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a Pregoeira inabilitará o licitante.

9.1.6 - Também será Inabilitado o licitante:
9.1.6.1

Que não atender às condições deste Edital;

9.1.6.2
Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase
de Habilitação, fato com ela relacionado e que enseje Inabilitação.

11.2 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.2.1 Todos os documentos deverão ser apresentados em originais, ou cópia de cada
documento individualmente autenticada.
11.2.2 Os documentos de habilitação apresentados pelo licitante, quando obtidos via
Internet, serão validados pela Pregoeira após verificação de sua autenticidade no site da
entidade que osemitiu:
11.2.2.1 Na hipótese de divergência de informações entre o documento apresentado e as
constantes no site da entidade que o emitiu, prevalecerão estas em relação àquelas.
11.2.3 No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das
certidões, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e do horário do
seu prosseguimento.
11.2.4 Os documentos apresentados deverão estar dentro do prazo de validade, sob pena
deinabilitação.
11.2.5 Os documentos de habilitação que porventura não possuírem prazo de validade
deverão conter data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias contados da data limite
para entrega dos envelopes, exceto para os documentos de qualificação jurídica, CPF e
CNPJ.
11.2.6 O licitante que optar em participar mediante apresentação de proposta elaborada por
uma de suas filiais, deverá apresentar todos os documentos exigidos para habilitação
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referentes à matriz, acrescidos, especificamente em relação à filial, das provas de
regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal:
11.2.6.1 Quando a matriz for sediada no estrangeiro, também deverá ser apresentada a
Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial dafilial.
11.2.7 Os documentos apresentados por ocasião do Credenciamento serão dispensáveis do
envelope n.º 2 – Documentação de Habilitação.
11.2.8 Deverá o licitante indicar, juntamente com os documentos comprobatórios da
habilitação, endereço eletrônico para onde serão encaminhadas todas as comunicações
11.2.9 pertinentes ao processo de licitação e à execução das obrigações dele decorrentes,
expedidas pelo Consórcio e a ele endereçadas.
11.2.10 O licitante se responsabilizará pelo endereço fornecido, de modo que qualquer
alteração deste endereço eletrônico deverá ser comunicada ao Consórcio, considerando-se
válida toda correspondência enviada ao endereço constante dosautos.
11.2.11 Em se tratando de comunicação enviada pelo correio eletrônico, considera-se
intimado o licitante no primeiro dia útil seguinte ao envio, iniciando-se a contagem do prazo
no dia imediatamente posterior ao daintimação.
12 DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
12.1 No dia, hora e local designados no CRONOGRAMA, A Pregoeira declarará aberta a
sessão e realizará o credenciamento doslicitantes:
12.1.1 O licitante que desejar participar da sessão apenas com os envelopes “PROPOSTA
DE PREÇO” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” deverá enviá-los para o endereço
citado no item 3.4 das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, ou apresentá-los até o último
momento para recebimento daspropostas.
12.1.2 Caso haja interposição de recurso, os envelopes contendo a Documentação de
Habilitação ficarão em posse da Comissão de Licitação até o julgamento do recurso, após o
qual estarão disponíveis para retirada no endereço citado no item 3 do Edital, no prazo de 30
(trinta)dias.
12.2 Até o momento em que for encerrado o credenciamento dos licitantes, a Pregoeira
poderá receber documentos de credenciamento daqueles que, porventura, não se
encontravam presentes no horário estipulado no CRONOGRAMA.
12.3 Ato contínuo, a Pregoeira receberá a Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, quando houver, a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação.
12.4 A Pregoeira abrirá os envelopes de proposta de preço, registrará os preços ofertados no
respectivo mapa, indicando o de MENOR PREÇO POR LOTE (preço máximo do lote único
em 12 meses) e aqueles que atendem ao disposto no inciso VIII do art. 4º da Lei n.º
10.520/2002, e verificará a conformidade dessas propostas com os requisitos do Anexos I –
Termo de Referência e do edital:
12.4.1 O não atendimento a qualquer uma das características e/ou quantidades mínimas
especificadas constitui fundamento para desclassificação daproposta.
12.4.2 Serão igualmente desclassificadas as propostas e excluídos os lances que ofereçam
preços excessivos ou inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, podendo a
Pregoeira realizar diligências para averiguação dosmesmos.
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12.4.2.1 O ônus da prova da exiquibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da
proposta, no prazo de cinco dias úteis contados da notificação.
12.4.2.2 A desclassificação da proposta de preços será sempre fundamentada.
12.4.3 Serão admitidas para a etapa de lancesverbais:
12.4.3.1 A proposta comercial com MENOR PREÇO POR LOTE (preço máximo do lote único
em 12 meses), desde que atendidos aos requisitos constantes dos Anexos I – Termo de
Referência e neste edital;e
12.4.3.2
As propostas comerciais com preços até 10% (dez porcento)superiores àquela e
que, igualmente, tenham atendido aos requisitos constantes dos Anexos I – Termo de
Referência e neste edital.
12.4.4 Caso duas ou mais propostas comerciais, admitidas para a etapa de lances,
apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da oferta delances.
12.4.5 Não havendo pelo menos três propostas comerciais aptas à fase de lances (que
possam oferecer novos lances verbais e sucessivos) nas condições definidas no subitem
12.4.3, serão admitidas à etapa de lances aquelas superiores ao limite definido no inciso VIII
do art. 4.º da Lei n.º 10.520/2002, até que se complete o número de três licitantes
classificados para participar da etapa competitiva (presentes à sessão pública), desde que
tenham atendido aos requisitos do Anexo I – Termo de Referência do instrumento
convocatório.
12.5 A oferta dos lances será sucessiva, distinta, na ordem decrescente dos preços edeverá
ser efetuada pelo preço máximo do lote único em 12 meses no momento em que for
conferida a palavra aolicitante.
12.6 É vedada a oferta de lance com vista aoempate.
12.7 Durante a etapa de lances para o lote, quando na sua oportunidade de ofertar novo
lance não puder cobrir o menor preço apresentado, o licitante poderá oferecer um último
lance para melhorar o seu preço, mesmo que este seja superior ao menor preço registrado
até aquelemomento.
12.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances verbais para o lote único em disputa e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das
propostas.
12.9 Encerrada a disputa de lances dos lotes, aPregoeira:
12.9.1 verificará se existe proposta de licitante micro ou pequena empresa em situação de
empate ficto com o menor lance, para, em caso afirmativo, facultar-lhe o exercício ao direito
de desempate, conforme disposto no item 7 – DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E
DA EMPRESA DE PEQUENOPORTE;
12.9.2 analisará acerca da aceitabilidade do menor lance, com base nos orçamentos obtidos
pela administração e/ou preço máximoestabelecido;
12.9.3 negociará a redução dos preços;e
12.9.4 declarará o vencedor da etapa delances.
12.10 Embora seja considerado o preço máximo do lote em 12 meses para efeito de lances e
classificação, o licitante classificado em primeiro lugar deverá, no momento da Sessão
Pública do Pregão, quando indagado pela Pregoeira, definir o preço total por itens e subitens,
sendo que este preço não poderá ultrapassar o preço máximo estabelecido para os itens e
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subitens (tabelas do item 5.1 deste edital), bem como não poderá, em hipótese alguma, ser
superior ao preço apresentado na propostainicial.
12.11 Caso não seja possível a imediata recomposição dos preços resultantes dos lances, a
Pregoeira estabelecerá um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para que o licitante
apresente nova proposta à Pregoeira e à Equipe de Apoio, no endereço citado no subitem
3.4 do Edital, em original assinado, ou envie para o e-mail: licitacao@santana.ba.gov.br,
assinada e digitalizada, sob pena de desclassificação.
12.12 Ato contínuo,a Pregoeira examinará os documentos contidos no Envelopen.º2–
Documentação de Habilitação do licitante cuja proposta fora declarada vencedora da etapa
de lances.
12.13 Será inabilitado o licitante que não apresentar a documentação em situação regular.
12.14 Frustrada a habilitação do licitante cuja proposta fora declarada vencedora da etapa de
lances, será retomada a sessão pública da licitação a partir da etapa final de lances, ocasião
em que a Pregoeira examinará o cumprimento das condições de habilitação do(s) licitante(s)
subsequente(s) segundo a ordem de classificação na etapa de lances verbais, até apurar o
licitante que atenda aos requisitos de habilitação expressos no Edital, sendo este declarado
habilitado e, assim, vencedor do certame para o lote único emdisputa.
12.15 Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela
Pregoeira, seus Assistentes e por todos os licitantes presentes.
13. DO PROCEDIMENTO PARA SANAR FALHAS ESCUSÁVEIS
13.1 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos.
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação
das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aosautos.
14.2 A falta de manifestação imediata e motivada do desejo de recorrer importará na
decadência do direito derecurso.
14.3 Sempre que for interposto recurso deverá ser juntado aos autos os documentos,
porventura, apresentados pelo recorrente, registrando-se a data e a hora em que foram
entregues.
14.4 Não será recebido ou conhecido recurso intempestivo, meramente protelatório, que não
seja interposto pelo licitante ou por seu representante credenciado, ou quando os respectivos
fundamentos não possuírem justificativa e motivação em direito admissíveis.
14.4.1 A decisão que negar seguimento ao recurso seráfundamentada.
14.5 As razões e contrarrazões do inconformismo serão dirigidas ao Presidente do
Consórcio e deverão ser enviadas à Pregoeira, na forma do item 3.4 das DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES:
14.5.1 A Pregoeira lançará sua manifestação, de forma motivada, pelo indeferimento ou
provimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e nesse mesmo prazo encaminhará o
recurso ao Presidente do Consórcio que, por sua vez, proferirá decisão em 5 (cinco) dias
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úteis.
14.6 O acolhimento do recurso somente importará na invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
15.1 Declarado o vencedor da licitação para o lote único e não havendo manifestação dos
licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira Adjudicará o objeto ao
vencedor, e o processo será remetido ao Presidente do Consórcio para homologação.
15.2 No caso de interposição de recurso, o Presidente do Consórcio adjudicará o objeto ao
vencedor e homologará o processo.
16. DA CONTRATAÇÃO
16.1 Fica estabelecido que com o licitante vencedor será celebrado contrato, que deverá ser
assinado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, na Gerência Administrativa do Consórcio, a
partir da comunicação por escrito para este fim, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/1993 e no art. 7.º da Lei
nº10.520/2002.
16.2 Ocorrendo a decadência de que trata o item anterior, serão convocados os demais
licitantes para contratar o objeto desta licitação pelo preço registrado na sessão, observada a
ordem de classificação para o lote único e em conformidade com o disposto no subitem
12.14 deste Edital.
17. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1 A execução dos serviços processar-se-á conforme previsto no Termo de Referência –
Anexo I e na Minuta do Contrato – AnexoVII.
18. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DOOBJETO
18.1. A Fiscalização do contrato e recebimento do objeto processar-se-á conforme previsto
no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato – Anexo VII.
19. DOPAGAMENTO
19.1 Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados conforme previsto noTermo
de Referência – Anexo I e na Minuta e Anexos do Contrato – Anexo VII deste Edital.
20. DA REPACTUAÇÃO E DO REEQUILÍBRIOFINANCEIRO
20.1 Eventuais repactuação dos preços e reequilíbrio econômico-financeiro serão efetuados
conforme previsto na Minuta e Anexos do Contrato – Anexo VII deste Edital.
21. DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
21.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos recursos do orçamento
do Consórcio, asaber:
Órgão: 01.01 - CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE – BACIA DO RIO CORRENTE
Projeto/Atividade: 2.001 – Manutenção da Policlinica
Elemento: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 21 _______________________________________________________________________________________
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Transferência de Consorciado – Contrato de Rateio.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO
22.1 A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Consórcio e
seus entes pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 5% (cinco por
cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes
casos:
22.1.1 cometer fraude fiscal;
22.1.2 apresentar documento falso;
22.1.3 fizer declaração falsa;
22.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
22.1.5 não assinar o contrato no prazo estabelecido;
22.1.6 deixar de entregar a documentação exigida no certame;
22.1.7 não mantiver a proposta.
22.2 Para os fins da Subcondição 21.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97, todos da Lei n.º8.666/93.
22.3 As demais hipóteses de rescisão e sanções administrativas estão previstas na Minuta e
Anexos do Contrato – Anexo VII deste Edital.
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 Estabelece-se que a simples apresentação de proposta pelos licitantes implicará
aceitação de todas as disposições do presenteedital.
23.2 Assegura-se ao Consórcio o direito de:
23.2.1 Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei n.º8.666/93);
23.2.2 Anular ou revogar a presente licitação, bem como não homologar total ou
parcialmente o objeto licitado, desde que não atendidas às exigências constantes neste Edital
e seus Anexos, ou por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou mediante provocação de terceiros, com as devidas justificativas, nos termos do art.
49 da Lei n.º 8.666/93, sendo assegurado o contraditório e a ampladefesa;
23.2.2.1 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera a
obrigação de indenizar, por parte do Consórcio, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei n.º8.666/93.
23.2.3 Adiar a data da sessão; e
23.2.4 Acrescer ou suprimir quantitativamente o objeto desta licitação em até 25% (vinte e
cinco por cento), por decisão unilateral, conforme dispõe o art. 65, §1.º, da Lei n.º 8.666/93, e
desde que verificada a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos
que se fizerem necessários, respeitados os limiteslegais.
23.3 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processolicitatório.
23.4 O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará o afastamento
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta durante a realização da sessãopública.
23.5 As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre interpretadas em
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favor da ampliação da disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração e
a segurança do certame.
23.6 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentos relativos à presente licitação.
23.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto emcontrário.
23.8 Só se iniciam e vencem prazos em dias em que houver expediente no Consórcio.
23.9 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensandose o envio de documentos originais e cópias autenticadas empapel.
23.10 Não será permitido o uso de celulares durante a sessão pública deste Pregão, salvo
mediante autorização da Pregoeira.
23.11
Santana.

O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial do Município de

23.12 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria da Vitória, BA. para dirimir conflitos que
não possam ser resolvidos de forma amigável.

Santa Maria da Vitória, BA., 24 de janeiro de 2022.

Maisa Cristiane Neves de Almeida
Pregoeira
Designada
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ANEXO I
- TERMO DE REFERÊNCIA / PLANO DE TRABALHO

O Presente Termo de Referência tem como objetivo a Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, serviços auxiliares e de apoio, incluso
fornecimento de EPI (equipamentos de proteção individual), objetivando atender às
necessidades da Policlínica Regional do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da
Região de Santa Maria da Vitória - BA.
2.

JUSTIFICATIVA

O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais nº 8.666 de 21.06.1993, Lei Federal nº 10520, de 17.07.2002, e com suas alterações e
todas as demais normas e legislação vigentes e aplicáveis ao presente termo.
A contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de mão de obra
terceirizada, objetivando atender às necessidades da Policlínica Regional do Consórcio Público
Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente – CISBARC – Região de Santa Maria da Vitória
- Ba.
Considerando que não há, no quadro de pessoal da Policlínica Regional de Saúde, cargos
destinados à realização das atividades de vigilância, manutenção, jardinagem, motoristas, dentre
outras, Justifica-se a contratação para a realizaçãos da conservação e manter os bens públicos,
assegurando-se a efetividade dos serviços, essenciais à conservação do prédio, à proteção
patrimonial, à integridade física de seus ocupantes, ao atendimento às pessoas e ao bom e ao
regular funcionamento da Instituição.
Portanto, diante do cenário acima descrito, o Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia
do Rio Corrente – CISBARC – Região de Santa Maria da Vitória – Ba, não pode ficar engessada
em procedimentos demorados, enxundiosos, por ocasião da prestação deserviços de mão de obra
terceirizada, indispensável ao pleno funcionamento da Policlínica Regional de Saúde.
A contração dos serviços de limpeza e higienização, conservação, jardinagem, vigia, motorista,
trata-se de serviços relevantes ao atendimento direto às demandas da Policlínica Região de
Saúde de Santa Maria da Vitória - BA.
Os serviços são voltados para a conservação, manutenção, higienização, bem como a
realização do traslado de pacientes dos municípios consórciados para a sede da Policlínica
Região de Saúde Santa Maria da Vitória - BA.
Desta forma, os serviços ora contratados são necessários para o funcionamento da Policlínica
Região de Saúde Santa Maria da Vitória - BA
A terceirização dos serviços citados é justificável também por ser de fácil ajuste, quanto ao
quantitativo, uma vez que a qualquer tempo poderão ocorrer mudanças aos e atualizar ou
modernizar, seja, tecnológico ou administrativo, sendo que a adequação poderá ser realizada de
forma imediata.
Trata-se, portanto, de serviços comuns, próprios de qualquer administração, a solução é a
contratação de empresa para a prestação dos serviços a seguir elencados.
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3.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada,
objetivando atender às necessidades da Policlínica Regional do Consórcio Público Interfederativo
de Saúde da Bacia do Rio Corrente – CISBARC - Região de Santa Maria da Vitória - BA.
COMPOSIÇÃODE ÁREAS/TIPOS DE ÁREAS:
ITEM
Área Interna com insalubrida de grau médio
1
Área Externa com insalubrida de grau médio
2
3
Área Médico-Hospitalar com insalubrida de grau médio
4
Área Médico-Hospitalar e Assemelhado com Insalubrida de grau máximo
DETALHAMENTO DAS ÁREAS FÍSICAS:
TIPOS DE ÁREAS
SETORES
Administração
Almoxarifado Vestiários
Área Interna com insalubrida de grau médio
Auditório
Manutenção

Área Externa com insalubrida de grau médio

Pátios e Calçadas
Jardins
Estacionamento e Guaritas
Vidros
Micro-ônibus

Área Médico –Hospitalar com insalubridade de grau médio

Recepção
Salas de espera
Salas de arquivo
Ouvidoria
Consultório de Farmácia
Distribuição de
Medicamentos
Dispensa de Medicamentos
Salas de Laudos
Salas de apoio a
diagnóstico
Salas de utilidades
Copa
Refeitório Cozinha
Sala de preparo
Sala de procedimentos
Sala de observação
Consultórios
Sala de triagem
Sala de material de
enfermagem
Sala pré-diabético
19
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Sala de coleta
/Laboratório

Área Médico-Hospitalar e Assemelhado com
Insalubridade (Grau máximo conforme Súmula 448 do
TST)

Sala de Endoscopia
Sala de Colonoscopia
Sala de CME
Depósito de resíduos
/Banheiros

CARGO EQUANTITATIVOPORPOSTODESERVIÇO
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra
terceirizada, objetivando atender às necessidades da Policlínica Regional de Saúde de Santa
Maria da Vitória – BA, pelo período de 12 (dose) meses, de acordo com
as
especificações contidas no Termo de Referência constante deste Edital
PLANILHA DE
ESPECIFICAÇÃO
ITEM
1

DESCRIÇÃO
AGENTE DE PORTARIA (conforme
descrição abaixo)

QUANT.
RH

UNID.

HORA ESTIMADA
(MENSAL)

1

H/H

220

2

JARDINEIRO (conforme descrição abaixo)

1

H/H

220

3

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
(conforme descrição abaixo)
MOTORISTA (conforme descrição abaixo)

1

H/H

220

14

H/H

220

4
5

AUXILIARDE SERVIÇO GERAL (conforme
descrição abaixo)

6

H/H

220

6

VIGIA(Diurno) (conformedescriçãoabaixo)

2

H/H

12X36

7

VIGIA(Noturno) (conformedescriçãoabaixo)

2

H/H

12X36

8

SUPERVISOR (conforme descrição abaixo)

1

H/H

220

Os serviços serão contratados por posto, observada a carga horária mensal da categoria objeto
do contrato;
Carga Horária –Jornada de trabalho: Todas as categorias profissionais obedecerão à carga
horária de segunda as exta-feira com carga horária de até 44 (quarenta) horas semanais. E
quando necessários aos sábados, conforme necessidade da Policlínica e os vigias que
farão12X36.
Para melhor atender as necessidades dos serviços, o Consórcio poderá, a seu exclusivo
critério, interesse e conveniência, alterar o horário de prestação dos serviços, obedecidas às
disposições da legislação trabalhista.
Nos serviços definidos neste Termo de Referência/Plano de Trabalho, a hora padrão
estabelecida pelo orgão representativo da categoria será reconhecida como hora cheia, ou
seja, equivalente a 60 (sessenta) minutos.
DETALHAMENTO DO OBJETO (MÃO-DE-OBRA)
Detalhamento da Prestação dos Serviços:
20

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FUKAXMJNMQKUKBYHVVOK1Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
1 de Fevereiro de 2022
22 - Ano V - Nº 793

Santana

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrrente
– Cisbarc
CNPJ: 33.248.669/0001-56
Quanto a Área Interna: A Limpeza Hospitalar consiste na limpeza e conservação dos ambientes
e desinfecção de superfícies fixas, de forma a promover a remoção de sujidades visíveis;
remoção, redução ou destruição de micro –organismos patogênicos; controle de disseminação
de contaminação biológica, química, etc., mediante aplicação de energias química, mecânica ou
térmica, num determinado período de tempo, nas superfícies das diversas áreas hospitalares, o
que inclui tetos, pisos, paredes/divisórias, portas, janelas, mobiliários administrativos, instalações
sanitárias, e/ou exaustor e demais instalações, além de macas e cadeiras de rodas dos serviços
de emergência.
Quanto a Área Externa: Consideram-se como áreas externas todas as áreas das unidades de
assistência à saúde situada externamente às edificações, tais como: estacionamentos, pátios,
passeios, entre outras, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, com ou sem pavimentos,
pedregulhos, jardins e gramados.
Não constituem objeto desta área externa os serviços de controle integrado de pragas
(desinsetização, desratização e descupinização), coleta externa de resíduos e limpeza de caixas
d’água, poissão prestados por empresas especializadas com licenças/alvarás de funcionamento
específicas.
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA
Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a prática da boa técnica e
normas estabelecidas pela legislação vigente no que concerne ao controle de infecção
hospitalar.
Habilitar os profissionais de limpeza para o uso de equipamentos específicos
destinados à limpeza das áreas internas, externas e áreas médico-hospitalares com e sem
insalubridade.

●

●
Não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho das atividades de
trabalho;
●
Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive, quando realizados com a
utilização de luvas;
●
Realizar a desinfecção de matéria orgânica extravasada em qualquer área do hospital
antes dos procedimentos de limpeza;
●
Cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpezado local menos sujo/contaminado
para o mais sujo/contaminado, de cima para baixo em movimento único, do fundo para a frente e
de dentro para fora;
●
Realizar a coleta do lixo pelo menos três vezes ao dia, ou quando o conteúdo ocupar
2/3 do volume total. O lixo deverá ser transportado em carro próprio, fechado, com tampa,
lavável, com cantos arredondados e sem emendas na sua estrutura;
●
Usar luvas, panos e baldes de cores padronizadas para cada procedimento;
●
Usar técnica de dois baldes, sendo um com água e solução detergente/desinfetante, e
outro com água para o enxágue;

Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (mops, esfregões, panos de
limpeza, escovas, baldes, etc) nas salas de utilidades indicadas pela unidade Contratante,
diariamente, ou sempre que utilizados em locais contaminados;
●
Utilizar na prestação dos serviços somente produtos que possuam garantiade
qualidade, série NB-9000 da ABNTou substitutivo, bem como atender os requisitos básicos
estabelecidos pela legislação vigente e submetidos à préviaapreciação e aprovação pela
●
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Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
●
Disponibilizar germicidas que possuam Certificado de Registro no Ministério da Saúde,
contendo as características básicas do produto aprovado e Laudos específicos.
TIPOS DE LIMPEZA PRECONIZADOS
Limpeza concorrente ou diária: é o processo de limpeza diária, com a finalidade de remover a
sujidade e repor o material de higiene.
Limpeza terminal: é o processo de limpeza e/ou desinfecção de toda a área hospitalar,
incluindo todas as superfícies e mobiliários, com a finalidade de remover a sujidade e diminuir a
contaminação ambiental, abastecendo as unidades com material de higiene e será realizada
sempre que se fizer necessária.
MÉTODOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES.
Limpeza Úmida: Consiste na utilização de água, como elemento principal da remoção da
sujidade, podendo ser por processo manual.
Limpeza com Jatos de Vapor de Água: Trata-se de alternativa de inovação tecnológica por
meio de limpeza realizada com equipamento com jatos de vapor d’água, saturada sob pressão,
sendo destinada predominantemente para a Limpeza de Calçadas e Pátios. Sua utilização será
precedida de avaliação, pela contratante, das vantagens e desvantagens.
Limpeza Molhada: Consiste nautilização de água abundante, com o elemento principal da
remoção da sujidade.
Limpeza Seca: Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira sem autilização de água. A
limpeza com vassouras é recomendável somente em áreas externas.
TÉCNICAS DE DESINFECÇÃO
A desinfecção é o processo aplicado a superfícies inertes, que elimina micro-organismos na
forma vegetativa, não garantido a eliminação total dos esporos bacterianos. Pode ser realizada
por meio de processos químicos ou físicos. Utilizar na prestação dos serviços somente produtos
que possuam garantia de qualidade, série NB9000 da ABNT ou substitutivo, bem como atender
os requisitos básicos estabelecidos pela legislação vigente e submetidos a prévia apreciação e
aprovação pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; disponibilizar germicidas que
possuam Certificado de Registro no Ministério da Saúde, contendo as características básicas do
produto aprovado e Laudos específicos.

PRODUTOS UTILIZADOS E MATERIAIS DE USO QUE SERÁ FORNECIDO PELA
EMPRESA CONTRATANTE
Produtos:
a) Germicidas: são agentes químicos que inibem ou destroem os micro-organismos, podendo
ou não destruir esporos. São classificados em: esterilizantes, desinfetantes e antissépticos. Na
seleção dos germicidas há necessidade de considerar: a necessidade de seu uso e a avaliação
dos produtos disponíveis no mercado (formulação, ação sobre patógenos, efeitos de alcalinidade
ou acidez; incompatibilidade, corrosividade, efeitos tóxicos, susceptibilidade a inativações por
matérias orgânicas, efeito cumulativo e/ou residual e custos).
b) Desinfetantes: são agentes químicos capazes de destruir micro-organismos na forma
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vegetativa, podendo destruir parcialmente os esporos, e martigos ou superfícies, sendo divididos
segundo seu nível de atividade em: alto, médio ou baixo.
c) Detergentes de baixo nível (sanificantes): são aqueles destituídos de ação tuberculicida,
esporicida e virucida, devendo ter baixa toxicidade.
d) Detergentes: são substâncias tenso ativas, solúveis e mágua e dotadas de capacidade de
emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados para limpeza de artigos e
superfícies e para lavagem das mãos.
e) Hipoclorito de Sódio –Atua como desinfetante devido ao cloroativo. Para a desinfecção de
equipamentos e superfícies contaminados com material biológico, utiliza-se soluções de
hipoclorito de sódio de 1% de cloro ativo(10.000 ppm) estável. O uso de hipoclorito de sódio não
é recomendado em metais e mármores, devido à sua ação corrosiva.
f) Cloro orgânico – o dicloroisocia nurato de sódio ageda mesma forma que o hipoclorito de
sódio. Apresentado em pó e pode ser associado a tenso ativos. Para a desinfecção de
superfícies fixas é utilizado numa concentração de 3%.
g) Ácido Peracético – Utilizado como desinfetante para superfície em concentração de
0,5%. É efetivo em presença de matéria orgânica. Apresenta baixa toxicidade.

MATERIAIS DE USO COMUM QUE SERÁ FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATANTE
Detergente líquido concentrado, tenso ativo, aniônico e não iônico, sem perfume, com
pH neutro, para limpeza pesada de pisos e paredes, uso hospitalar, teor de espuma baixo.
Embalagem plástica contendo especificações do produto, registro no Ministério da Saúde e laudo
técnico. Galão com 5 litros;
b)
Escova de limpeza, base de PLÁSTICO, cerdas de plástico resistente, mono fase,
tamanho aproximado de 10cm, formato oval;
c)
Vassourinha de Limpeza: Material: Cerdas nylon, Aplicação: limpeza vaso
sanitário, Material Cabo: PLÁSTICO;
d)
Lã de Aço – Esponja, Material: lã de aço, Peso: 60g, Unidade de Fornecimento:
pacote com 8 unidades; Esponja Limpeza, Material: espuma de poliuretano de fibra abrasiva,
Apresentação: dupla face (macia e áspera), Comprimento: 110mm, Largura: 70mm, Altura:
21mm. Características Adicionais: antibactericida;
a)

Flanela Limpeza, Material: algodão, Cor: amarela, Comprimento: 60 cm, Largura:
40 cm, Características Adicionais: com bainha;
f)
Cloro orgânico em pó, uso hospitalar, com teor de cloro ativo de no mínimo 10%,
dados de identificação,procedência e data de validade na embalagem. O produto deverá ter
registro no Ministério da Saúde e obedecer alegislação atual vigente;
g)
Hipoclorito de Sódio com 1% de cloro ativo, para uso hospitalar, com ação
bactericida, baixa toxicidade, amplo espectro. Acondicionado em frasco com capacidade para
5,000mL, contendo identificação, validade, registrono Ministério da Saúde e obedecer a
legislação vigente atual;
h)
Pano Limpeza de Chão, Material: 100% algodão, Comprimento: 1,00m, Largura:
50cm;
i)
Sabão em barra: sais + ácido graxo (uso exclusivo para lavagem de pano de chão);
j)
Saco Coleta Lixo, Material: polipropileno, Capacidade: 150l, Comprimento: 92cm,
Largura: 90cm, Espessura: 0,08 micra, Unidade De Fornecimento: pacote com 100 unidades;
k)
Saco Coleta Lixo, Material: polipropileno, Capacidade: 20l, Comprimento: 58cm,
Largura: 39cm, Espessura: 0,03 micra, Unidade De Fornecimento: pacote com 100 unidades;
e)
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Saco Coleta Lixo, Material: polipropileno, Capacidade: 60 l, Comprimento: 70 cm,
Largura: 60 cm, Espessura:0,03 micra, Unidade De Fornecimento: pacote com 100 unidades;

h)

i)
Saco Coleta Lixo, Material: polipropileno, Capacidade: 100l, Comprimento: 90cm,
Largura: 75cm, Espessura: 0,08 micra, Normas técnicas: ABNT, Cor: azul, Unidade de
Fornecimento: pacote com 100 unidades;
j)
Saco Coleta Lixo, Material: polipropileno, Capacidade: 150l, Comprimento: 92cm,
Largura: 90cm, Espessura: 0,12 micra, Cor: preto, Unidade De Fornecimento: pacote com 100
unidades.
k)
Saco de Polietileno para acondicionamentos de resíduos hospitalares, cor branco
leitoso, capacidade para 20, 50 e 100, litros, tendo resistência e dimensões comprovadas por
laudo de ensaio técnico que comprovem estar em de acordo com a NBR 9195 e 9191.

PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS QUE SERÁ
FORNECIDO PELA EMPRESACONTRATADA.,

Segue a descrição e quantitativo conforme abaixo relacionados por categoria:
x

AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS
QTD
08

01

01

01
08

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS /FERRAMENTAS /UTENSÍLIOS
Desentupidor de vasos e pias DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível,
Material Cabo: madeira, Comprimento: 70cm;
Lavadora para piso com escova cilíndrica bivolt – Lavadora portátil de alta pressão
c/carro p/transporte, mangueira e bocal triplo p/aplicar detergente. Alto Poder de
Pressão. Sistema de acoplamento bomba motor: menor consumo de energia
elétrica. Sistema de Desligamento Automático (StopTotal). Bico Variado. Design
Arredondado e Moderno. Uso com detergente. Carrinho para transporte com alça
do brável –ocupa menos espaço para guardar Lança leve, mais fácil para
manusear. Pressão: 1500 PSI ou 103 BAR Máxima potência absorvida:1,5 KW ou
2CV;
Lixeiras para coletas seletivas – 50 LITROS, material: polietileno, altura: 1,20,
largura, 2,00, outras cores: vermelho (plástico), amarelo (metal), verde(vidro), azul
(papel, papelão). O produto deve atender às normas da agência nacional de
vigilância sanitária;
Escada extensível de fibra de vidro com apoio plano para os pés e travamento
Automático ao estender – Fechada 4,8m e Aberta 8m;
Carrinho de Limpeza completo; confeccionados com material super-resistente e
rodas silenciosas de alta qualidade, respeitando às determinações das NRs 32 e
17 que determinam normas para diversas atividades em serviços de saúde,
visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade física dos
trabalhadores, com sistema de fixação dos sacos de lixo através de hastes,
evitando o rompimento das bordas para que possam ser retirados sem riscos de
contaminação de pessoas e ambientes. Conforme imagem em anexo ao lado.

01

01
01

Escada de abrir com base larga para maior segurança. Capacidade120kg de carga
– 2m
Escada de abrir com base larga para maior segurança.Capacidade 120 kg de carga
– 4m
Carrinho paratransportecomalçadobrável–ocupamenosespaçoparaguardar
lançaleve,maisfácilparamanusear.
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x

JARDINEIRO
QTD

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/UTENSÍLIOS

01

Carro de mão com pneu flexível, aro de aço, caçamba de aço e capacidade de
55 litros;
Enxada estreita com cabo de madeira

01

Máquina de aparar grama;

01

Tesoura para podar plantas;

01

Enxada;

01

Rastelo em aço, com cabo metálico tubular extensível;

02

Mangueira plástica 50 metros;

01

EQUIPAMENTOS
CONTRATADA

DE

PROTEÇÃO

A

SEREM

FORNECIDOS

PELA

EMPRESA

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) –tem por finalidade a proteção do indivíduo durante a
realização de determinadas tarefas. É composto de óculos, luvas grossas de borracha de cano
longo, botas de borracha, avental impermeável ou não, máscara, gorro descartável, capa de
chuva, cintos de segurança para janelas, vidros e outros.
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)-tem por finalidade a proteção coletiva durante a
realização de determinadas tarefas. É composto de placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e
outros.
OS
PERMANENTES,
EQUIPAMENTOS,
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

FERRAMENTAS,

UTENSÍLIOS

E

A serem fornecidos pela CONTRATADA deverá disponibilizá-los nos locais e no início da
prestação de serviço, comprometendo em repor e substituí-los sempre que necessário,
mantendo-os em perfeito estado de uso.
DOS RESÍDUOS
Proceder ao recolhimento dos resíduos, conforme legislação vigente e o Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da Unidade Contratante e demais exigências
legais;
O procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares deve sempre contemplar as etapas
de segregação, coleta interna, armazenamento, transporte interno, sempre obedecendo as
normas da ABNT e legislação regente;
Embalar, nos termos do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, o resíduo
em saco plástico específico padronizado, branco leitoso, espessura padronizada pela ABNT
(saco lixo tipo II da NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 7500, observando-se o disposto no item 4.8
da NBR 9191 –devem constarem saco individualmente, a identificação do fabricante e o
símboloda substância infectante, posicionando a um terço da altura de baixo).
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Trocar
o
saco
plástico
por
outro
da
mesma
cor,
nunca
despejando o conteúdo da lixeira em outro recipiente, utilizando-o atéo limite de 80% de sua
capacidade;
Utilizar, obrigatoriamente, para mentarão, incluindo bota, luva de borracha (expurgo), quando do
manuseio do resíduo embalado e retirado após esse procedimento;
Utilizar, durante a coleta e transporte de resíduo interno, carrinho próprio para resíduo, fechado
com tampa, lavável, com cantos arredondados e sem emenda na estrutura;
Elaborar, planejamento e programação dos horários de retirada interna dos resíduos, de forma a
evitar o cruzamento de fluxo com outras atividades, tais como SND, lavanderia e transporte de
pacientes;
Armazenar o resíduo, devidamente embalado, no depósito de resíduos indicada pela
CONTRATANTE; Proceder à lavagem e desinfecção do contêiner ou similares e da áre a
reservada aos expurgos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
•
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / Com equipamento necessário para a
Execuçãodos serviços
a)
O Auxiliar de serviços gerais é o profissional responsável por auxiliar na limpeza e
conservação do local e ambiente.
b)
Um Auxiliar de serviços gerais é responsável pela manutenção do local com foco em
mantê-lo limpo.
c)
Está sob as responsabilidades do Auxiliar de Limpeza limpar e arrumar todo o local em
seus mínimos detalhes: janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e
pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, atuar com limpeza de área externa e interna,
lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais, retirar lixo, limpeza no escritório,
banheiros, vestiários, persianas, varrer a Policlínica, ou consórcio, realizar a reposição de material
de higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e limpeza, ou seja, em geral o Auxiliar de
Limpeza irá trabalhar em prol da organização e higienização dos ambientes da instituição. Para
que o profissional tenha um bom desempenho Auxiliar de limpeza é essencial que possua boa
disposição física, capacidade de cumprir ordens e determinações, capacidade de organização,
saber ouvir sugestões e críticas, possuir gosto por servir, ter iniciativa e paciência.

Diariamente:
a)
Varrição e limpeza de todasas dependências, internas e externas, inclusive lavar
cerâmicas, janelas e remover, com emprego de aspirador, o pó acumulado nos tapetes, carpetes
e cortinas;
b)
Manutenção dos aparelhos sanitários de qualquer natureza em perfeito estado de asseio e
de uso, com aplicação de desodorante nos mesmos;
c)
Remoção do pó por acaso existente em qualquer parte dos móveis, mobiliário em geral,
tais com o balcão, mesas, cadeiras, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, dentre outros;
d)
Polimento com flanela, utilizando produtos da melhor qualidade, em todo o mobiliário,
inclusive lambris e placas;
e)
Lavagem e higienização de todas as dependências sanitárias, compreendendo pisos,
vasos, mictórios, portas, metais, espelhos, torneiras, válvulas de descarga, etc.
f)
Abastecer com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido os sanitários, quandon
ecessário;
g)
Limpar estofados em couro sintético e tecido, utilizando escova, aspirador ou pano úmido,
sendo que, para aqueles revestidos em couro, utilizar somente pano úmido.
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h)
Pulverização do ambiente dos gabinetes sanitários com odoríficos adequados;
i)
Manutenção da limpeza dos vidros;
j)
Remoção do lixo dos coletores, retirando para forado prédio os detritos resultantes da
limpeza;
k)
Efetuar a coleta seletiva de papel para reciclagem, quando indicado pelo Consórcio /
Policlínica;
l)
Passar cera e lustrar os pisos vinílicos;
m)
Outros serviços afins solicitados ao preposto da Contratada.
Semanalmente:
a)
Lavar áreas internas e externas do prédio, utilizando produtos adequados para cada tipo
de piso, azulejos e esquadrias das janelas (interna e externamente), caixilhos, marmorizes e
granitos,etc.;
b)
Limpeza dos extintores, dos canos aéreos, das divisórias e das paredes;
c)
Limpeza das placas indicativas com detergente neutro e esponja macia;
d)
Polir com enceradeira as partes enceráveis;
e)
limpar, com produto neutro, portas e batentes; adequado;
f)
lavagem das áreas livres;
g)
desinfecção e flanelamento de todos os aparelhos telefônicos, fax e similares;
h)
aspiração dos carpetes das áreas disponíveis, aspirar carpete (pente fino) e trilhos de
portas;
i)
outras atividades afins.
Quinzenalmente:
a)
Limpezados caixilhos das janelas e das portas, dos batentes e das ferragens em geral;
b)
Polimento de todos os metais, maçanetas, placas, conexões, torneiras e cinzeiros etc.
c)
Limpeza das cadeiras, das poltronas, dos lambris das janelas, dos aparelhosde arcondicionado e das luminárias, por dentro e por fora;
d)
Outras atividades afins.
Mensalmente:
Encerar e lustrar: lambris, armários de madeira;
Limpeza, com vasculhamento, das paredes, dos tetos, dos forros, dos rodapés e das
luminárias (externas);
c)
Lavar geladeiras;
d)
Limpar as grelhas do ar-condicionado e ventiladores;
e)
Remover manchas de paredes, interruptores e rodapés, utilizando esponja macia;
f)
Outras atividades fins;
a)

b)

Semestralmente:
a)
b)
c)

Limpar as persianas com produto adequado;
Lavar e limpar caixas de gordura;
Lavagem geral dos carpetes e tapetes;

Quando necessário:
a)

transporte, entre os setores, de móveis e utensílios;

b)
c)

troca de lâmpadas;
retirada e colocação de cortinas
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●

JARDINEIRO / Com equipamento necessário para a Execução dos serviços

a)
Cuidar das Áreas Internas e Externas-Jardins, Gramados, Canteiros e Arranjos
Ornamentais.
b)
Zelar pela manutenção e pela limpeza de vasos e jardins;
c)
Executar serviços de poda, de adubação e de mudanças de vasos;
d)
Cultivar em anter mudas, plantas e flores ornamentais;
e)
Usar técnicas e processos adequados para executar seu sserviços;
f)
Preparar a terra para semear;
g)
Fazer manutenção de áreas gramadas, utilizando instrumentos manuais, mecânicos ou
elétricos;
h)
Fazer a conservação das plantas;
i)
Ter material para a execução dos serviços;
j)
Zelar pela ordem no local;
k)
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.

Diariamente
Irrigação dos jardins, observados o estado das plantas, bem como ascondições climáticas;
Irrigar as plantas ornamentais internas;
c)
Manter sempre limpas as áreas verdes, procedendo, sempre que necessário,
à retiradade papéis, lixo, detritos e folhagens;
d)
Verificar e desobstruir, quando for o caso, os ralos, coletores de água pluvial, evitando
entupimentos;
e)
Manteras áreas verdes livres de ervas daninhas;
f)
Proceder a capina e roçagem, retirando dos jardins as plantas, conforme solicitação do
Consórcio/Policlínica;
g)
Aplicar fungicidas e inseticidas, sempre que necessário;
a)
b)

Semanalmente
a)
Poda dos gramados, plantas sempre que necessário, sendo que para cada poda, deverão
ser executados os servios complementar e de "coroamento", poda de meios fios e rastreamento;
b)
Efetuar adubação orgânica e química de plantas e jardins sempre que necessário;
c)
Efetuar a reposição de terra, sempre que necessário;
d)
Efetuar a reposição de plantas, ficando a aquisição a cargo do Consórcio;
e)
Reformar, replantar canteiros e vasos, se houver perecimentode espécimes vegetais ou a
pedido do Consórcio ao preposto da Contratada, comfornecimento das novas plantas, se for o
caso, pelo Consórcio;

●

AGENTE DE PORTARIA

Recepcionar e orientar visitantes e hóspedes. Zelar pela guarda do patrimônio observando o
comportamento e movimentação de pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e
outras anormalidades. Controlar o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhandoos aos locais desejados. Receber mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazer
manutenções simples nos locais de trabalho.
●
a)

SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CAT. D (MOTORISTA)
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros, respeitando o
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código Nacional de Trânsito;
b)
Manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços e zelar pela
mesma;
c)
Manter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) atualizada;
d)
Dirigir com cautela e moderação, garantindo a segurança das pessoas (pedestres e
passageiros);
e)
Transportar pessoas, materiais, máquinas e equipamentos, conduzindo-os aos locais
determinados, assinando ou solicitando o protocolo que comprove a execução do sserviços;
f)
encarregar-se de transporte e entrega de correspondência que lhe for confiada;
g)
tratar com educação erespeito os passageiros do veículo;
h)
zelar pela conservação de materiais, de equipamentos, de móveis, de utensílios e de
documentos transportados;
i)
recolher o veículo na garagem ou local destinado quando concluída a jornadado dia,
comunicando qualquer defeito porventura existente;
j)
zelarpelamanutençãoeconservaçãodoveículo;
k)
l)

manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento;
manter o veículo limpo e proceder a lavação e limpeza externa e interna do mesmo;

fazer reparos de emergência, incluindo trocar pneus;
vistoriar o veículo, certificando-se das condições de funcionamento;
o)
auxiliar no controle de quilometragem e de gasto de combustível;
p)
providenciar o abastecimento de combustíveis, água e óleo;
q)
verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras,
buzinas e indicadores de direção e develocidade; providenciar a lubrificação quando
indicada;
r)
verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos
pneus;
s)
verificar o estado dos pneus, o nível de lubrificantes, o do combustível e o da água;
t)
comunicar a Diretoria do Consórcio ou alguém por ele designado qualquer
anomalia no funcionamento dos veículos e solicitar os devidos reparos;
u)
executar tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
v)
manter uma boa apresentação pessoal, compatível com o exercício da função.
m)
n)

O Serviço de Motorista será prestado, como base, na sede do município de início do
itinerário/roteiro,onde o veículo pernoitará, conforme a seguir exposto:
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

●

ROTA DAS CIDADES PARA A SEDE
Bom Jesus da Lapa – Ba/ Santa Maria da Vitória – Ba
Canápolis – Ba /Santa Maria da Vitória- Ba:
Cocos - Ba/Santa Maria da Vitória- Ba:
Coribe – Ba /Santa Maria da Vitória- Ba:
Correntina - Ba/Santa Maria da Vitória- Ba:
Jaborandi - Ba/Santa Maria da Vitória- Ba:
Santana - Ba/Santa Maria da Vitória- Ba:
São Felíx do Coribe - Ba/Santa Maria da Vitória - Ba:
Serra do Ramalho – BA/Santa Maria da Vitória - Ba
Sítio do Mato – Ba/Santa Maria da Vitória - BA

Distancia
das
cidades
para sede policlinica (km)
92,9 km
46,4 km
115,4 km
70,8 km
54,9 km
51 km
52,4 km
---113,7 km
112,3 km

DO VIGIA
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Zelar pela segurança patrimonial da Policlínica;
Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis Consórcio e da Policlínica;
c)
Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata.
d)
Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a
necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente, quando for o caso;
e)
Vistoriar rotineiramente a parte externa Consórcio e da Policlínica e o fechamento das
dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança
estabelecidas;
f)
Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências da Policlínica
prevenindo situações que coloquem em risco a integridade do prédio, dos equipamentos e a
segurança dos funcionários e usuários;
g)
Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.
a)

b)

●

SUPERVISOR

a.) Supervisionar o serviço de condução de veículos Cat .D, identificando necessidades de
manutenções, reparos, abastecimento, lubrificação, tacógrafo, limpeza, equipamentos de
segurança, pneus, freios, suspensão, mecânica, etc..., dos veículos, visando preservar as
condições de funcionamento dos micro-ônibus, e vans, acompanhamento dos roteiros e escalas
e definição das prioridades,
b.) Supervisionar a manutenção predial, identificando necessidades de reparos, definindo as
prioridades, visando preservar as condições de funcionamento das instalações prediais.
c.) Supervisionar e orientar os serviços de atendimento interno, como telefonia, recepção,
vigilância, portaria e copa, visando assegurar a qualidade e presteza nesses serviços.
d.)
Supervisionar os serviços de copa, reprografia, limpeza, visando o adequado
atendimento das necessidades das áreas usuárias desses serviços.
e.)
Controlar as escalas de trabalho e tarefas do pessoal de serviços gerais, visando otimizar
a utilização do tempo edosrecursoshumanosdisponíveis.

●

f.)

Supervisionar o recebimento e distribuição de correspondências e o serviço de malotes.

g.)

Supervisionar o consumo de materiais.

h.)

Efetuar ou solicitar a compra dos materiais necessários à manutenção.
DA UNIFORMIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

a)
Os uniformes a serem utilizados pelos funcionários deverão ser fornecidos na presença do
Fiscal do Contrato, em até 02 (dois) dias do início da prestação dos serviços e cedidos novos
uniformes a cada seis (06) meses.
b)
As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade,
compatíveis com o clima da região onde será prestado o serviço, durável e que não desbote
facilmente;
Os uniformes, para as categorias indicadas, deverão conter o emblema da empresa,
c)
de forma visível, preferencialmente, no blazer ou na camisa, podendo para isto conter um
bolso, do lado esquerdo, para a sua colocação, exceto os motoristase agente de portaria,
que deverão atender as especificações constantes no manual de especificação de fardamento
para policlínica regional de saúde, documento anexo 1 deste termo de referência.
d)
Quantitativo e uniforme para cada funcionário:
- Camisa de manga comprida ou curta-2 (duas) peças;
- Jaleco de manga curta – 2 (duas) peças
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- Calça comprida ou saia-2 (duas) peças;
e)
Equipamentos de Proteção a serem utilizados:
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI)-tem por finalidade a proteção do indivíduo durante
a realização de determinadas tarefas. É composto deóculos, luvas grossas de borracha de cano
longo, botas de borracha, avental impermeável ou não, máscara, gorro descartável, capa de
chuva, cintos de segurança para janelas, vidros eoutros.
- Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) – tem por finalidade a proteção coletiva durante a
realização de determinadas tarefas. É composto de placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e
outros.
Imagens anexo, (exceto o jaleco, que vamos mandar para a empresa vencedora o arquivo após
o certame), abaixo: Especificação do Fardamento para a policlínica regional de Saúde para
os motoristas e agente de portaria.
POLICLINICAS
2022

POLICLINICAS
2022

POLICLINICAS
2022

Considerando que não há, no quadro de pessoal da Policlínica Regional de Saúde, cargos
destinados à realização das atividades de vigilância, manutenção, jardinagem, motoristas, dentre
outras, Justifica-se a contratação para a realizaçãos da conservação e manter os bens

1.

FUNDAMENTO LEGAL/JUSTIFICATIVA:

O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, Lei Federal nº 10520, de 17.07.2002, e com suas alterações e
todas as demais normas e legislação vigentes e aplicáveis ao presente termo.
Acontrataçãodepessoajurídicaparaaprestaçãodeserviçosdelocaçãodemãodeobraterceirizada,objeti
vandoatender às necessidadesda Policlínica Regionaldo Consórcio Público Interfederativo de Saúde da
Regiãode Santa Maria da Vitória - BA.
Considerando que não há, no quadro de pessoal da Policlínica Regional de Saúde, cargos
destinadosà realização das atividades de vigilância, manutenção, jardinagem, dentre outras,
Justifica-se a contratação para arealizaçãos da conservação e manter os bens públicos,
assegurando-se a efetividade dos serviços, essenciais àconservação do prédio, à proteção
patrimonial,
à integridade física de seus ocupantes, ao atendimento às pessoase
aobomeaoregularfuncionamentodaInstituição.
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Portanto, diante do cenário acima descrito, o Consórcio Público Interfederativo de Saúdeda Região
de Santa Maria da Vitória – BA, não pode ficar engessada em procedimentos demorados,
enxundiosos, por ocasião da prestação deserviços de mão de obra terceirizada, indispensável ao
pleno funcionamento da Policlínica Regional do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da
Região de Santa Maria da Vitória – BA

2.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

2.1
- A Contratada, além da disponibilização de mão de obra, dos utensílios e dos
equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza de áreas
envolvidas, obriga-se a:
2.2
- Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços,
encaminhando elementos com nível de instrução compatível e funções profissionais devidamente
registradas em suas carteiras de trabalho;
2.3
Alocar os funcionários que desenvolverão os serviços contratados somente após efetivo
treinamento pertinente à limpeza hospitalar, comavaliação do conteúdo programático, tais como:
noções de fundamentos de higiene hospitalar, noções de infecção hospitalar, uso correto de
EPI’s, comportamento, postura, normas e deveres, rotina de trabalho a ser executada,
conhecimento dos princípios de limpeza e outros;
2.4
Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia
recente e provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual-EPI's.
2.5
Os uniformes a serem utilizados pelos funcionários deverão ser fornecidos na presença
do Fiscal do Contrato, em até 02 (dois )dias do início da prestação dos serviços e cedidos novos
uniformes a cada seis (06) meses.
2.6
As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade,
compatíveis como clima da região onde será prestado o serviço, durável e que não desbote
facilmente.
2.7
Os uniformes, para as categorias indicadas, deverão conter o emblema da empresa, de
forma visível, preferencialmente na camisa ou blusa, podendo para isto conter um bolso, do lado
esquerdo, para a sua colocação, exceto os motoristas, que deverá atender as especificações
constantes no manual de especificação de fardamento para policlínica regionalde saúde,
disponível na sede do consórcio, podendo ser solicitado por email, e os Faxineiros que deverão
usar além da blusa, jaleco de manga curta específico.
2.8

Quantitativo de uniforme para cada funcionário

a) Camisa ou Blusa de manga comprida ou curta-2 (duas) peças;
d) Calça comprida ou saia-2 (duas) peças;
c) Jaleco de manga curta-2 (duas) peças
2.9
Fornece todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus
empregados no exercício de suas funções;
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2.10
Apresentar o PPRA, PCMSO e os exames periódicos dos seus funcionários conforme
as normas que regulamenta a Segurança e Medicina doTrabalho;
2.11
Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina
doTrabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;
2.12
Ofertar aos seus funcionários cursos periódicos de capacitação, no mínimo a cada 06
(seis) meses, dentro das áreas de atuação. Ex: Motorista: direçãode fensiva;
2.13

Exercer controle no que se refere à assiduidade e a pontualidade de seus empregados;

2.14

Manter a disciplina entre os seus funcionários;

2.15 Manter o controle de vacinação, nos termos da legislaçãovigente, aos funcionários
diretamente envolvidos na execução dos serviços;
2.16 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos
seus funcionários acidentados ou com mal súbito;
2.17 Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE referente a qualquer anormalidade
que verificar na execução dos serviços;
2.18 Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações
de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível;
Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de
funcionamento da Contratante;

2.19

2.20 Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus
empregados, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, para que não haja interrupção
dos serviços prestados;
Repor em todos os locais que houver dispensadores papel higiênico, sabonetes,
2.21
álcool em gel epapel toalha (materiais estes por conta da Contratada), de forma a garantir
a manutenção de seuabastecimento;
2.22
Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à
prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto
da prestação de serviços.
2.23
Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais
como: carrinhos, mop, lixeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas e
outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante;
2.24
Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro)
horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar
danos na rede elétrica;
2.25
Observar conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos
disponibilizados para aprestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e
das instalações objeto da Prestação de serviço.
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2.2

DEVERES DO CONSÓRCIO

- Consórcio obriga-se,a:
2.2.1 Designar fiscal do contrato, na forma prevista na Lei n°8.666/93;
2.2.2 Acompanhar a execução dos serviços, verificando se a rotina e a frequência estão sendo
atendidas, conforme este termo de referência/plano detrabalho;
2.2.3 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta licitação, sob o aspecto
qualitativo equantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços
que não estejam de acordo com as condições e exigências especificadas;
2.2.4
Observar para que durante toda a vigênciado contrato, sejam anti da acompatibilidade
com as obrigações assumidas pela Empresa, exigindo todos os documentos de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
2.2.5
O Consórcio notificará, por escrito, a Empresa, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso deexecução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; Estabelecer
rotinas para o cumprimento do objeto desta licitação;
2.2.6
Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa
desempenhar, por meio dos profissionais,os serviços dentro das normas do contrato a ser
firmado;
2.2.7
Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora nas suas
dependências, desde que devidamente identificados, para a execução dos serviços licitados;
2.2.8 Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela licitante
vencedora, exigindo sua correção imediata, sob pena de suspensão do contrato a ser firmado,
ressalvado os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito;
2.2.9 Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da licitante
vencedora que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a
supervisão e fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das
atribuições que lhe foram designadas;
2.2.10 Comunicar oficialmente à licitante vencedora toda e qualquer ocorrência relacionadacom
a execução do serviço e quaisquer falhas de qualquer natureza grave;
2.2.11 Impedir que terceiros executem o objeto desta licitação;
2.2.12 Verificar, em relação aos empregados da licitante vencedora, o atendimento dos
requisitos mínimos de qualificação profissional exigidos, solicitando substituição, se for ocaso;
3

LOCAL DOS SERVIÇOS

3.2
Os serviços, objeto deste projeto, serão executados nas dependências da Policlínica
Regional de Saúde de Santa Maria da Vitória – BA.
3.3

A empresa contratada prestará os serviços de limpeza, conservação predial,
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jardinagem entre outros obedecendo às técnicas apropriadas e com emprego de materiais de
primeira qualidade, específicos para cada situação, obedecendo às orientações da Contratante.
3.4
Para a prestação dos serviços solicitados, a empresa contratada utilizará, sob sua
inteira responsabilidade e de acordo com as normas que regem a atividade, mão de obra
devidamente treinada e qualificada.
3.5
A supervisão da qualidade dos serviços é deresponsabilidade da contratada, devendo
a mesma enviar um supervisor, para o acompanhamento dos serviços.
3.6
Os serviços de limpeza, conservação predial, jardinagem, agente de portaria,
motorista e de serviço social serão executados de segunda a sexta-feira, com intervalo de 01
(uma) hora para alimentação, não excedendo ao total de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
podendo ser utilizados serviços aos sábados, sendo compensadas as horas para garantia das 44
(quarenta e quatro) horas semanais conforme a legislação pertinente;
3.7
Na oferta de mão de obra, as atividades que possam interromper o fluxo de atividade
normal do Contratante, tais como lavagem: dos corredores, das saídas de emergência, dos halls
de entrada, das garagens, etc, testes na redede internet, pintura ou quebra de paredes entre
outros deverão ser programadas para realização em horário distinto ao funcionamento da
unidade, sendo que a programação para execução deverá ser articulada com a Fiscalização do
Contrato com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, não incidindo à Contratante
nenhum custo adicional por conta disso.

4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente doTermo de
Referência;
4.1
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
4.2
– Exercer o acompanhamento e a fiscalizaçãodos serviços, por funcionário
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
4.3
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços,fixando prazo para a sua correção;
4.4
Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para
o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
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4.5

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na formad o contrato;

4.6
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação equalificação
exigidas na licitação;
4.7

Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

4.7.1
- Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
4.7.2

Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

4.7.3
Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilização destes ematividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
4.7.4
– Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão
de diárias e passagens.
5 –PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigênciado contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a duração de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período na forma da legislaçã vigênte.
A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em
restos apagar, conforme Orientação Normativa AGU n°39, de 13/12/2011.
6 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será em até 30 dias, conforme especificações aseguir:
Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo
número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato;
O pagamento será realizado mediante apresentaçãoda Nota Fiscal no Setor financeiro do
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Santa Maria da Vitória – BA,
,acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais
documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de controle da entidade.
O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Santan Maria da Vitória – BA,
reserva-se o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias
aplicadas ao prestador de serviços e para ressarcir danos a terceiros.
Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista
que lhe foram exigidas quando da habilitação. O prazo de pagamento da Nota Fiscal será em até
30 (trinta) dias a partir da data finaldo período de adimplemento e mediante sua apresentação
juntamente com os demais documentos anteriormente mencionados, ao setor financeiro da
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entidade..
Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a
fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada,
obrigatoriamente com o número deinscrição no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ;
No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da
instituição financeira contratada pelo Consóricio ou caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira
contratada pelo Consóricio, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o
pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira.
Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados
exclusivamente pela CONTRATADA.
A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal supervisor do Contrato,
servidor designado pelo Consóricio.
Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpado contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
reapresentação.
Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto,devidamente
atestada pelo (s) agente(s) competente(s).
7-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
b) Ensejaroretardamento daexecução doobjeto;
c) Falharoufraudar naexecuçãodocontrato;d)Comportar-sedemodo inidôneo;
d) Cometerfraudefiscal;
e) Nãomantiveraproposta.

Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes
sanções, nos termos do Regulamento de Licitações:
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos
para o Consórcio.
Multa:
Moratóriade 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o

a)
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Limite de 30 (trinta) dias, data apartir da qual o atraso será configurado como inexecução total do
objeto;
b)
compensatória de 20%(vintepor cento) sobre ovalor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
c)
em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa
compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigação inadimplida.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Consórcio Público Interfederativo de
Saúde da Bacia do Rio Corrente – CISBARC - Região de Santa Maria da Vitória - BA, pelo prazo
de até dois anos;
As sanções previstas nos subitens poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de
multa. Eventuais multas aplicadas poderão ser descontadas de pagamentos a serem efetuados.
Também ficam sujeitas às penalidades listadas as empresas ou profissionais que:
a)
Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b)
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em
virtudede atos ilícitos praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando - se o procedimento
previsto no Regulamento de Licitações.
A penalidade prevista no Termo de Referencia será aplicada por intermédio de deliberação da
Administração do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente –
CISBARC – Região de Santa Maria da Vitória - BA, após regular instrução de processo
administrativo de apuração de irregularidade pela contratante.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
8
8 - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste Processo Licitatório a cargo do Fiscal
de Contratos nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, e deverá atestar a realização dos serviços
contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº
4.320/1964.
8.1.1 – O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em
registro próprio, determinando o que for necessária à regularização das faltas ou inconsistências
observadas, nos moldes do Termo de Referência / Pregão/ Contrato.
8.1.2

– A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não
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exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.
8.1.3
- A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de
produtividade.
8.1.4
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no
§1º do artigo 65 da Lei nº8.666 de 1993.
8.1.5
- O Fiscal de Contratos anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for ocaso, conforme o
dispostonos §§ 1º e 2º do artigo 67da Lei nº 8.666 de 1993.
9
9 - PENALIDADES:
9.1
Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor à
multa de mora de 1%ao mês de juros, sobre o valor da Ordem de Serviço, ou conforme o caso,
sobre o valor correspondente aos itensematraso;
9.2
A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº.8.666/93.
9.3
Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas nesta Dispensa, em
relação ao objeto destalicitação,a Administração poderá, garantir a ampla defesa e o contraditório
aplicando as seguintes sanções:
9.4

Advertência por escrito, no caso de pequenas irregularidades;

9.5
Multa de até 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do Contrato, no caso de o
licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a
Ordem de Serviço, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido
pela autoridade competente;
9.6
Não fornecimento de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação;
9.7
Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o
retardamento da execução de seu o objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de contratar com o Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente –
CISBARC, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das
demais cominações legais.
-10 - DISPOSIÇÕES GERAIS
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9.8
O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente – CISBARC,
região de Santa Maria da Vitória - BA, reserva-se o direito de impugnar os itens entregues, se
esses não estiverem de acordo com as especificações;
9.9
A prestação do serviços obederá cronograma e o local indicado na ordem de fornecimento
e o pagamento será conforme a quantidade entregue constante em cada nota fiscal emitida a estr
Consórcio;
9.10 Serão recusados os itens/materiais que não atender em as especificações constantes
neste edital e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a licitante contratada
substituir imediatamente o recusado;
9.11 Os materiais deverão ser entregues embalados, de forma a não ser danificado
durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

11 – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado da presente licitação será sigiloso, sendo divulgado o detalhamento dos
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, conforme
constante nos Anexos I (Termo de Referência) e II (Modelo de Proposta) deste Edital.
O orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e
imediatamente após a adjudicação do objeto.

Marco Aurelio dos Santos Cardoso
Presidente - CISBARC
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ANEXO II

PROPOSTADEPREÇOS
PLANILHA DISCRIMINATIVA
LICITANTE:

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbra do da licitante)

END.COMERCIAL:

UF:

CEP:

FONE/FAX:

INSC.ESTADUAL:

CONTATO:

CNPJ:

VALIDADEDAPROPOSTA:

REPRESENTANTELEGAL:
DADOS
BANCÁRIOS:
AGÊNCIA

BANCO

CON
TA

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra
terceirizada, objetivando atender às necessidades da Policlínica Regional de Saúde de Santa Maria da
Vitória - Ba pelo período de 12 (dose) meses, de acordo com as especificações contidas no Termo de
Referência constante deste Edital
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.
RH

UNID.

HORA ESTIMADA
(MENSAL)

1

AGENTE DE PORTARIA
(conforme termo de
referencia)

1

H/H

220

2

JARDINEIRO (conforme termo
de referencia)

1

H/H

220

3

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
PREDIAL
(conforme termo de
referencia)
MOTORISTA (conforme termo
de referencia)
AUXILIAR DE SERVIÇO
GERAL (conforme termo de
referencia)

1

H/H

220

14

H/H

220

6

H/H

220

4
5
6

VIGIA (Diurno) (conforme
termo de referencia)

2

H/H

12X36H

7

VIGIA (Noturno) (conforme
termo de referencia)

2

H/H

12X36H

8

SUPERVISOR (conforme
1
H/H
220
termo de referencia)
A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indicaos
dados bancários da licitante:
Para o Item 4, serviços de Motorista, as licitantes deverão considerar em proposta de preço, sob pena de
desclassificação, o salário de Motorista de Caminhão 15m³, conforme Convenção Coletiva vigente do
SINTRACAP-BA.
Ainda para o item 4, junto a proposta de preço e composição de custo a ser apresentda, as licitatntes
deveram apresentar os valores referente a hora extra da mão de obra a ser contratada, nos percentuais
de 50% e 100%, para provisionamentos futuros da unidade contratante dos serviços hora licitado.

(local,data)
Representante Legal (Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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Carimbo da Empresa
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PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
O licitante deverá apresentar, de forma discriminada, a composição dos custos necessários à
prestação os serviços. Entretanto, tais custos não serão levados em consideração para efeito
de julgamento das propostas, servindo apenas de parâmetro para eventuais repactuações
durante a vigência contratual.
A planilha abaixo foi adaptada da Instrução Normativa nº. 02/2008 do Ministério do Planejamento
com as alteraçõesda Portaria nº 7 de 09 de março de 2011 e Portaria n° 6 de 23 de dezembro de
2013. A mesma deverá ser adaptada às características do serviço contratado e à realidade da
composição dos custos da empresa.
Dados Referentes à Contratação
1
2

Nº Processo
Licitação Nº

Dia

/
A
B
C
D

/

às:

horas

Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio
Coletivo/Ano
Nº de meses de execução contratual

08/02/2022
Santana - BA

12

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1 Tipo de
serviço
2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO1:COMPOSIÇÃODAREMUNERAÇÃO
1
A
B
C
D
E
F
G
H

Composição da Remuneração
Salário base
Adicional de periculosidade
Adicional de insalubridade
Adicional noturno
Hora noturna adicional
Adicional de hora extra
Intervalo intrajornada
Outros (especificar)
Total da Remuneração

2
A
B
C
D

Benefícios Mensais e Diários
Transporte
Auxílio alimentação (Vales, cestabásica etc.)
Assistência médica e familiar
Auxílio creche
Seguro de vida, invalidez

Valor(R$)

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Valor(R$)

E
F
Auxilio funeral
G Outros (especificar)
Total de Benefícios mensais e diários

Nota:o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente
pago pelo empregado).
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MÓDULO 3: INSUMOSDIVERSOS
3
A
B
C

InsumosDiversos

Valor(R$)

Uniformes
Materiais e Ferramentas
Outros (especificar)
Total de Insumos diversos

MÓDULO 4:ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1- Encargos previdenciários e FGTS:
4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

EncargosprevidenciárioseFGTS

%

Valor(R$)

INSS
SESI ou SESC
SENAI ou SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho
SEBRAE
TOTAL

Nota(1)- Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação
vigente.

Nota(2)–Os percentuais incidem sobre a remuneração.

13º Salário e Adicional de Férias
4.2
A
B
Sub
total
C

13ºSalário e Adicional de Férias

Valor (R$)

13º Salário
Adicional de Férias
Incidência do Sub módulo 4.1sobre 13º Salário e Adicionalde
Férias
TOTAL

Sub módulo 4.3-Afastamento Maternidade
4.3
A

Afastamento Maternidade:

Valor (R$)

Afastamento maternidade
Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

B
TOTAL

Sub módulo 4.4- Provisão para Rescisão
4.4
A
B
C
D
E
F

ProvisãoparaRescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do sub módulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

Valor( R$)
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Sub módulo 4.5- Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5
A
B
C
D
E
F

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências legais
Ausência por Acidente de trabalho
Outros (especificar)

Valor(R$)

SUB
TOTAL
G
Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
TOTAL

QUADRO RESUMO-Módulo 4-Encargos sociais e trabalhistas
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4-Encargos sociais e trabalhistas
13ºsalário + Adicional de férias
Encargos previdenciários e FGTS
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL

Valor(R$)

MÓDULO5-CUSTOS INDIRETOS,TRIBUTOS E LUCRO
5
A

Custos Indiretos,Tributos e Lucro
Custos Indiretos
TRIBUTOS
B

C

%

Valor(R$)

B.1.Tributos Federais (especificar)
B.2Tributos Estaduais (especificar)
B.3Tributos Municipais (especificar)
B.4 Outros tributos (especificar)
Lucro
TOTAL

Nota(1):CustosIndiretos,TributoseLucroporempregado.
Nota(2):Ovalorreferenteatributoséobtidoaplicando-seopercentualsobreovalordofaturamento.
Quadro-resumodo Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
Valor(R$)
A
Módulo1-Composição da Remuneração
B
Módulo2-Benefícios Mensais e Diários
C
Módulo3-Insumos Diversos (especificar,seforocaso)
D
Módulo4-Encargos Sociais eTrabalhistas
Subtotal (A +B+C+D)
E
Módulo5-Custos indiretos,tributos e lucro
1. Preencher uma planilha para cada grupo de especialidade que contenham a mesma remuneração mensal.
2. Preencher todos os campos, incluindo os que não se aplicam que deverão conter valor igual a zero.
3. Caso algum insumo não esteja relacionado, incluir na planilha
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ANEXO III
CARTA DE PREPOSIÇÃO

O Licitante
, inscrito no CNPJ sobo n.º
, com sede na Av./Rua
,nomeia
o(a) Sr(a).
, portador(a) da Cédula de Identidade nº
e CPF n.º
, como seu preposto na licitação instaurada pelo CISBARC - Consórcio Público
Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente, Região de Santa Maria da Vitória BA,
na modalidade Pregão Presencial nº 001/2022, para tanto autoriza este a apresentar
proposta e formular lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de recurso,
renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes
aocertame.
XXXXXXXXXX,BA.,

de

de

.

Nome e assinatura do representante legal do licitante*
(com firma reconhecida)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

, inscrito no CNPJ nº
, por intermédio de seu representante
legal
Sr(a)., portador(a) da Carteira deIdentidade nº _______ e inscrito(a) no CPF sob nº_________
DECLARA que detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de14/12/2006.

Optantedo SIMPLES/Nacional

(

)SIM

XXXXXXXXXX,BA.,

( )NÃO

de

de

.

(Nome e assinatura do representante legal)

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue à Pregoeira após a abertura da sessão, antes da
etapa de lances, separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos
nesta licitação.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

, inscrito no CNPJn°
, por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidadenº
e do CPFnº
,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, artigo 27, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n o9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos (art. 7º, inciso XXXIII, da ConstituiçãoFederal).
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
XXXXXXXXXX,BA.,

de

de

.

(Nome e assinatura do representante legal)
CPFnº
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A empresa______________________
, CNPJ nº_______________, com sede em
_______________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002 e
para os fins do Pregão Presencial n.º 001/2022 instaurado pelo Consórcio Público
Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente, DECLARA expressamente que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

XXXXXXXXXX,BA.,

de

de

.

(Nome e assinatura do representante legal)
CPFnº
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº _______/2022
Termo de Contrato de Prestação de serviço
que entre si fazem o CONSÓRCIO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA
DO RIO CORRENTE - BA e a Empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pelo presente contrato que entre si fazem, de um lado o CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
DE
SAÚDE DA
BACIA
DO
RIO
CORRENTE-BA,
com
sede
na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,Santa Maria da Vitória - BA,
devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº
33.248.669/0001-56, representada pelo Prefeito, Sr.Marco Aurelio dos Santos Cardoso,
inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n° 451.004.035-00, portador da Carteira
de
Identidade nº1644154 DGPC-GO, doravante designado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pessoa jurídica de direito privado, com sede na ____ , inscrita no CNPJ/MF sob
nº.. . /
-, neste ato representado por seu Sócio Diretor,
, portador do RG
e CPF___
, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado
celebrar o presente contrato para fornecimento, vinculado ao Pregão Presencial 001/2022 e
Processo Administrativo 001.PP/2022, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pelas
suas normas, pela Lei nº8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, Decreto n° 10.024/2019,
Lei complementar 123/2006 e pelas demais disposições pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA:DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados com disponibilização
de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados na Policlinica
Regional de Saúde da Bacia do Rio Corrente, região de Santa Maria da Vitória – BA.
É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.
A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada item registrado.
As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

CLÁUSULASEGUNDA: DO PRAZO
A vigência do contrato terá 12 (doze) meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo, o
correndo alguma hipótese prevista nos artigos 78,79 e 80 da Lei 8.666/93;
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Quando da prorrogação contratual, o órgão contratante assegurar-se-á de que os preços
contratados continuam compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir
a continuidade da contratação mais vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação.
O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da lei
n°8.666/93, desde que a propostada CONTRATADA seja comprovadamente mais vantajosa
para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Efetuar os serviços em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pelo Consórcio
Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente – CISBARC, Região de Santa
Maria da Vitória - BA, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
medições dos serviços prestados.
Atender prontamente a quaisquer exigências do Consórcio Público Interfederativo de Saúde
da Bacia do Rio Corrente – CISBARC, Região de Santa Maria da Vitória - BA, inerentes ao
objeto da presente licitação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,as obrigações
assumidas,nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta de Contrato;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA QUARTA:DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do contrato correrão à conta da seguinte classificação
orçamentária:
Órgão: 1 CONSÓRCIO PUB. INTERF. DE SAÚDE DA BACIA DE RIO CORRENTE
Projeto Atividade: 2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA POLICLINICA E TRANSPORTE SANITÁRIO
Elemento Despesa: 33.90.39.00;
Fonte: 21
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por
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conta das Dotações Orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de
cada exercício.
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO:
Dá-se a este contrato valor total de R$ xxxxxx (xxxxxx).
CLÁUSULA SÉTIMA: DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO
Os serviços, objeto deste Termo de Referência, serão executados nas dependências da
Policlínica Regionalde Saúde de Santa Maria da Vitória – BA.
A empresa contratada prestará os serviços de limpeza, conservação predial, jardinagem entre
outros obedecendo às técnicas apropriadas e com emprego de materiais de primeira
qualidade, específicos para cada situação, obedecendo às orientações da Contratante.
Para a prestação dos serviços solicitados, a empresa contratada utilizará, sob sua inteira
responsabilidade e de acordo com as normas que regem a atividade, mão de obra
devidamente treinada e qualificada.
A supervisão da qualidade dos serviços é de responsabilidade da contratada, devendo a
mesma enviar um supervisor, para o acompanhamento dos serviços.
Os serviços de limpeza, conservação predial, jardinagem, agente de portaria, motorista serão
executados de segunda a sexta-feira, com intervalo de 01 (uma) hora para alimentação, não
excedendo ao total de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo ser utilizados
serviços aos sábados, sendo compensadas as horas para garantia das 44 (quarenta e quatro)
horas semanais conforme a legislação pertinente;
Na oferta de mão de obra, as atividades que possam interromper o fluxo de atividade normal
do Contratante, tais como lavagem: dos corredores, das saídas de emergência, dos halls de
entrada, das garagens, etc,testes na rede de internet, pintura ou quebra de paredes entre
outros deverão ser programadas para realização em horário distinto ao funcionamento da
unidade, sendo que a programação para execução deverá ser articulada com a Fiscalização do
Contrato com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, não incidindo à Contratante
nenhum custo adicional por conta disso.
DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:
A empresa prestadora dos serviços ficará responsável pelo fornecimento de todos os
equipamentos necessários à execução dos serviços conforme descritos neste projeto, os
quais deverão ser de primeira linha em quantidades suficientes para realização dos mesmos.
Deverão ser fornecidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) com registro no Ministério
da Saúde, sendo obrigatório constar no rótulo dos produtos: prazo de validade, nome do
responsável técnico, fabricante, o registro no Ministério da Saúde, quando for pertinente.
Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios tais como: aspiradores de pó, enceradeiras,
mangueiras, carrinhos para transportes de lixo, escadas, compressor para jato de água,
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carrinho para cortar grama e todos os demais equipamentos necessários para realização dos
trabalhos, serão de inteiraresponsabilidadedacontratada.
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES CONTRATADAS:
Detalhamento das atividades de cada função:
DO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Executar atividades profissionais relacionadas com a vistoria e manutenção geraldas
a)
instalações internas e externas do prédio, compreendendo, além da supervisão, serviços
gerais relacionados à manutenção predial.
b)
Efetuar tarefas de manutenção, consertos e reparos de bens móveis e imóveis.
c)

Relatar sobre as necessidades de manutenção de cada tipo de bem durável.

AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS:
a)
O Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) é o profissional responsável por auxiliar na
limpeza e conservação do local e ambiente, além da manutenção do local com foco em
mantê-lo limpo.
b)
Está sob as responsabilidades do ASG a limpeza de todo o local em seus mínimos
detalhes: janelas, vidraças, banheiros, cozinha, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos
e móveis, atuar com limpeza de área externa e interna, lavagem de vidros, abastecer os
ambientes com materiais, retirar lixo.
JARDINEIRO:
a)
Cuidar das Áreas Internas e Externas– Jardins, Gramados, Canteiros e Arranjos
Ornamentais.
b)

Executar serviços de poda, de adubação e de mudanças de vasos.

c)

Cultivar e manter mudas, plantas e flores ornamentais.

d)

Usar técnicas e processos adequados para executar seus serviços .3

AGENTE DE PORTARIA:
a)

Recepcionar e orientar visitantes e usuários do serviço.

b) Controlar o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhando-os aos locais
desejados.
c) Receber mercadorias, volumes diversos e correspondências.

MOTORISTA:
a) Conduzir veículos automotores destinadosao transporte de passageiros, respeitando o
Código Nacional deTrânsito.
b) Manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços e zelar
pela mesma.
c) Manter a Carteira nacional de Habilitação (CNH) atualizada.
d) Dirigir com cautela e moderação, garantindo a segurança das pessoas (pedestres e
passageiros);
e) Recolher o veículo na garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia,
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comunicando qualquer defeito por ventura existente.
f) Comunicar a Diretoria do Consórcio ou alguém por ela designado qualquer anomalia no
funcionamentodos veículos e solicitar os devidos reparos.
VIGIA:
a) Zelar pelas egurança patrimonial da Policlínica.
b) Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata.
c) Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a
necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente, quando for o caso.
d) Vistoriar rotineiramente a parte externa da Policlínica e o fechamento das dependências
internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas.
SUPERVISOR:
a) Monitorar as atividades da equipe operacional, verificando se os serviços estão sendo
cumpridos corretamente.
b) Programar e controlar os horários de entrada e saída dos funcionários;
c) Zelar pela boa apresentação e aparênciados funcionários garantindo o uso de uniformes
e crachás.
UNIFORMES:
Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA a seus empregados deverão ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, compreendendo
peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o
empregado, observando o disposto nos itens seguintes:
A contratante também se compromete a oferecer Equipamentos de Proteção a serem
utilizados pelos funcionários da empresa:
Equipamentos de Proteção Individual: é composto de óculos, luvas grossas de borracha de
cano longo, botas de borracha, avental impermeável ou não, máscara, gorro descartável,
capa de chuva, cintos de segurança para janelas, vidros e outros.
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC): é composto de placas sinalizadoras, cones, fitas
zebradas eoutros.
A Empresa ficará responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos de trabalho EPLs,
fardamento padronizado conforme aprovação da contratante, assim como controle de
assiduidade e pontualidade de seus colaboradores, através de pontos biométricos, para
registro de carga horária trabalhada.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a entregados Produtos, quando e da
forma que julgar conveniente.
Afiscalização ou o acompanhamento da entrega dos Produtos não exclui nem atenua a
responsabilidade da CONTRATADA em relação aos danos provocados ou prejuízos
experimentados pelo CONTRATANTE em decorrência deste Contrato.
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A fiscalização do recebimento dos Produtos , objeto desta Licitação, caberá à Policlina
Regional da Saúde de Santa Maria da Vitória – BA
CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE
A Contratada obriga-se a:
Executar os serviços conforme as especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados, fornecimento de materiais e equipamentos na qualidade e
quantidade especificadas noTermo de Referência e em sua proposta;
Manter o empregado nos horários pre determinados pela Direção;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ouomissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e comconhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização dos serviços;
Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativasaocontrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuições previdenciárias foram recolhidas;
Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados; Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico,
quando disponível.
Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual-EPI;
Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver a locação de
novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço
residencial e telefone dosempregados colocados à disposição da Administração, bem como
as respectivas Carteiras de Trabalho e PrevidênciaSocial–CTPS, devidamente preenchidas e
assinadas, para fins de conferência;
Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver a locação de
novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, CPF, cargo ou
atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para fins de
divulgação;
Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o
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empregado posto a serviçoda Contratante, devendo identificar previamente o respectivo
substituto ao Fiscal do Contrato;
Responder por eventuais prejuízos de correntes do descumprimento da obrigação constante
do item anterior;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfereres
ponsabilidade à Administração;
Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante
depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento
por parte da Administração;
Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda
a mão- de-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;
Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no
turno imediatamente subsequente;
Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal de
trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado
pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observadoo limite
da legislação trabalhista;
Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Diretoria,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Diretoria toda e qualquer ocorrência neste sentido, afim de evitar desvio de função;
Relatar à Diretoria toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de ServiçoFGTS,e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da
Contratante;
Não permitira utilização de qualquer trabalhador menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo
de Referência; Não repassar quaisquer custos de uniformese equipamentos a seus
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empregados;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos como quantitativo de vale-transporte, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do
art. 57 da Lei nº 8.666 de 1993.
Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, quaisquer irregularidades, falhas ou quaisquer
fatos relevantes encontrados na execução dos serviços, para serem analisados, alterados,
suprimidos ou corrigidos,se for o caso.
Responsabilizar-se pelo controle da assiduidade e pontualidade de seus empregados, por
meio de um aparelho de Relógio de Ponto Eletrônico para registro da carga horária
trabalhada e apresentar ao fiscal do contrato relatórios mensais de frequência, abatendo
faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura.
Manter disciplina nos locais de serviços, afastando no prazo máximo de 24 (vinte quatro)
horas, após o pedido da contratante, qualquer funcionário considerado com conduta
inconveniente pela administração.
A Contratada obedecerá às normas e os procedimentos internos atinentes às rotinas diárias
da Contratante.
Fornecer mensalmente à contratante cópia da folha de pagamento do mês anterior ao da
despesa, bem como os comprovantes do recolhimento dos encargos sociais incidentes;
Comunicar à contratante, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes
verificada no curso da execução contratual;
Implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços
de forma aobter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e
constante de acordo com as exigências da contratante,
Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,
encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta, sem antecedentes
criminais e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas
carteiras de trabalho.
Cumprir rigorosamente, na área de Medicina e Segurança do Trabalho, as determinações da
Lei nº 6.514, de 22/12/77; Portaria nº3.214 do MTb/GM,de 08/06/78 e sua NR´s–Normas
Regulamentadoras.
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Responsabilizar-se por toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do trabalho
de seus empregados, inclusive quanto à exigência do uso e ao fornecimento dos
equipamentos de proteção individuais e coletivos (botas, luvas, capacetes etc.), pagamento
de insalubridade periculosidade, de acordo com a legislaçãovigente.
Responsabilizar-se, pelo fornecimento de alimentação para seus empregados, visto que não
terão vínculo empregatício com a contratante.
Cumprir rigorosamente a Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (SEAC X SINDLIMP
E SEAC XSINTRACAP), (dissídio, acordo ou termo aditivo), quanto a salários, encargos,
benefições, prazos para pagamento de pessoal, etc;
No caso dos colaboradores que exercem ou por ventura precisem realizar suas funções no
período de 22 horas até 05h do dia subsequente, realizar pagamento de adicional noturno.
Cumprir,os postulados legais vigentes de âmbitofederal, estadual ou municipal.
A Contratada deverá possuir um profissional para elaborar os laudos dos riscos ambientais e
entregar PCMSO e PPRA;
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos
seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio dos responsáveis nomeados;
Assegurar a prestação dos serviços contratados, mesmo em caso de greve dos transportes
públicos, salvo os motivos de força maior (calamidades públicas).
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por
órgão da Administração do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio
Corrente – CISBARC, Região de Santa Maria da Vitória - BA
A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas,
PARÁGRAFO ÚNICO –
inclusive de correntes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e
comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo,
exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos
créditos da CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será em até 30 dias, conforme especificações a seguir:
Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente,
cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do
contrato;
O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor fianceiro do
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente – CISBARC, Região de
Santa Maria da Vitória - BA, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista
da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de Controle
Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados;
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O Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente – CISBARC, Região
de Santa Maria da Vitória - BA reserva-se o direito de reter o pagamento de faturas para
satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a
terceiros.
Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e
trabalhista que lhe foram exigidas quando da habilitação. O prazo de pagamento da Nota
Fiscal será em até 30 (trinta) dias a partir da data final do período de adimplemento e
mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos anteriormente
mencionados;
Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a
fluir após asua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria
contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ;
No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da
instituição financeira contratada pelo Consórcio ou caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira
contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente na quela instituição financeira, o
pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira.
Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados
exclusivamente pelaCONTRATADA.
A nota fiscal, isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal supervisor do
Contrato..
Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o
prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindoa sua contagem apartir da data da
respectiva reapresentação.
Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto,
devidamente atestadapelo(s) agente(s) competente(s).
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas
no artigo 65,da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA: DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e
condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93,sem que caiba à
CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório
e a prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO

SEGUNDO

–

A

declaração

de

rescisão

deste

contrato,
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independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos apartir
da publicação em Jornal Oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais
sanções cabíveis, o Consórcio poderá:
a) reter, atítulo de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias
por ela recebidas indevidamente;
b) cobrar da contratada multa de 10% (dez porcento), calculada sobre o saldo reajustado do
objeto contratual não executado e;
c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES
Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º8.666/1993 e da Lei n.º10.520,de 2002,
a Contratada que:
a)
- Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrências da contratação;
b)
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c)
Fraudar na execução do contrato;
d)
Comportar-se de modo inidôneo;
e)
Cometer fraude fiscal;
f)
Não mantiver a proposta;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas
no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
a) - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a contratante;
b) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
c)
- Suspenção de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante
pelo prazo de até dois anos;
d) Tambémficamsujeitasàspenalidadesdoart.87,IIIeIV,daLein.º8.666/1993,aContratadaque:
e) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
f) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
g) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados,
PARÁGRAFO SEGUNDO - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.º8.666/1993, e subsidiariamente a lei n.º
9.784/1999.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive
as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando
superiores à garantia prestada ouaos créditos que a CONTRATADA tenha em face da
CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.
PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, dos
juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de
advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte porcento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a
não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante
instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficialdo Município de
Santana – BA, Santa Maria da Vitória ou o que vier a substituir.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e
obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no
instrumento convocatório e legislação específica.
PARÁGRAFO SEGUNDO –Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá
a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha ao interesse
público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação e nos seguintes
casos:
I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual;
II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades
de convite ou tomada de preços.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa
na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA
perante a CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente,
exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XV, da
Lei n° 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO A CONTRATADA
A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por eleas sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
CLÁUSULADÉCIMASÉTIMA:DA PUBLICAÇÃO ECONTROLEDOCONTRATO
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, no diário Oficial do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente
– CISBARC, Região de Santa Maria da Vitória – BA, ou do diário do município sede do
Consórcio, ou ainda no diário do município do presidente do consórcio, correndo os encargos
porconta do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor, fundamento legal do ato e nº. do processo administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria da Vitória – BA, para dirimir qualquer litígio
decorrente do presente contrato que não possa
Ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste
contrato, firmam aspartes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor,
depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Santa Maria da Vitória- BA, em de

de 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO
CORRENTE - CISBARC.
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA CONTRATADA
Testemunhas:
________________________________________________
Nome
CPF
___________________________________________________
Nome
CPF
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Prefeitura Municipal de Santana
CNPJ:13.913.140/0001 - 00
RESUMO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº056.ADM/2021 - A Prefeitura Municipal de Santana - BA,
inscrita no CNPJ n° 13.913.140/0001 – 00 e a empresa AGUIA MOTOS OLIVEIRA ROCHA LTDA, inscrito no CNPJ
sob nº 04.653.353/0001-41, Objetivo: Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO do contrato
nº056.ADM/2021, prorrogando-se o termo final da vigência do presente contrato da seguinte forma: com início em
27/12/2021 e terminara em 31/12/2022. Santana - BA, 27 de dezembro de 2021. Marco Aurélio dos Santos Cardoso Prefeito Municipal.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº057.FMS/2021 - O Fundo Municipal de Saúde de Santana,
CNPJ. 11.204.987/0001 - 82 e a empresa AGUIA MOTOS OLIVEIRA ROCHA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº
04.653.353/0001-41, Objetivo: Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO do contrato nº057.FMS/2021,
prorrogando-se o termo final da vigência do presente contrato da seguinte forma: com início em 27/12/2021 e
terminara em 31/12/2022. Santana - BA, 27 de dezembro de 2021. Carlos Ariel Cardoso Teixeira - Secretário
Municipal.
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