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    DADOS DO EDITAL                          Camaçari, 04 de outubro de 2019. 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0002/2019 – COMPEL 
 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
 

0922.11.07.682.2019 
 

II – LOCAL PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO: 
 

Data:  25/10/2019 – 09h00min 
Local:  Auditório da Coordenação de Produtos e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, 

situado na Avenida Francisco Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria de Educação, térreo, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia. 

 

III – OBJETO: 
 

Chamamento público para contratação de Organização Social para gestão, operacionalização e execução 
dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Porte V (Portaria 10/2017) Gleba A/Gravatá, no 
município de Camaçari – BA, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e 
execução de atividades e serviços de saúde, atendendo as condições deste edital e seus anexos. 
 

IV – PRAZOS:  
 

VIGÊNCIA: O prazo inicial de vigência do Contrato de Gestão é de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até o limite estipulado pelo Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. 
 

INÍCIO DOS SERVIÇOS: O Atendimento na UPA Gleba A/Gravatá deverá ser iniciado imediatamente após 
assinatura do contrato atendendo as condições elencadas no Termo de Referência Anexo I deste Edital. 
 

V – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Projeto/Atividade: 0431; Elemento de Despesa: 33503900; Fonte: 0114000. 
 

VI – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

O pagamento será efetuado, em até 20 (vinte) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pela Secretaria de Saúde de 
Camaçari.  
 

VII – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
 

Os serviços deverão ser executados na Unidade de Pronto Atendimento Porte V Gleba A/Gravatá, situada 
na Rua do Canal, s/nº, Gravatá, Camaçari, Bahia.  
 

VIII – ANEXOS: 
Anexo I - Termo de Referência; Anexo II – Roteiro para Elaboração da Proposta de Trabalho; Anexo III – Programa de 
Trabalho; Anexo IV – Matriz de Avaliação para julgamento e classificação; Anexo V – Modelo de Termo de Permissão 
de Uso; Anexo VI - Minuta do Contrato; Anexo VII - Modelo de formulário de dados necessários à assinatura do 
contrato; Anexo VIII – Declaração de Atendimento ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição. 
 

IX – REGENCIA LEGAL:  
Lei 8.666/93, Lei Municipal n.º 803/2007 e Lei Municipal 749/2006, Lei Municipal 1336/2014. 
 

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 
COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n.º 7084/2019, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará SELEÇÃO PÚBLICA, por ordem de protocolo de documentos, de acordo com as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTE 
CREDENCIAMENTO (RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, RECURSOS, PENALIZAÇÕES, ETC.) NO 
PORTAL DE COMPRAS DE CAMAÇARI (WWW.CAMACARI.BA.GOV.BR), SENDO EXCLUSIVOS 
RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA 
INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL.
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EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2019 - COMPEL 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar seleção pública para contratação de Organização Social para gestão, 
operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Porte V (Portaria 
10/2017) Gleba A/Gravatá, no município de Camaçari – BA, conforme especificações, quantitativos, 
regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações 
constantes neste Edital e seus anexos. 

1. OBJETO 

Contratação de Organização Social para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde na 
Unidade de Pronto Atendimento Porte V (Portaria 10/2017) Gleba A/Gravatá, no município de Camaçari – 
BA, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e 
serviços de saúde e demais obrigações contidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital. 

2. PRAZOS 

2.1. O prazo inicial de vigência do Contrato de Gestão é de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
podendo tal prazo ser prorrogado até o limite estipulado pelo Art. 57 da lei 8.666/93. 

2.2. O prazo para assinatura do Contrato de Gestão será de até 03 (três) dias úteis após a homologação do 
resultado da seleção publica, observadas as condições previstas nas Leis Municipais nº 749/2006 e 
1336/2014. 

2.3. Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário. 

2.4 O Inventário dos bens móveis e imóveis cedidos para a organização social será entregue à 
Organização Social, no ato da assinatura do contrato de gestão. 

  

 3. DATA, LOCAL, HORÁRIO DE REALIZAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. 

 

3.1. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas ocorrerá em dia, hora e local indicados no 
item II – Folha 01 – Dados do Edital. 

3.2. Na eventualidade da não realização da sessão pública na data e hora estabelecidas, será marcada 
nova data e hora, utilizando-se dos mesmos procedimentos da divulgação do aviso de abertura. 

3.3. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para a realização da sessão pública, poderão ser 
solicitados esclarecimentos por escrito, cabendo a COMPEL prestar as informações em igual período. 

3.4. Este Edital de Seleção e seus anexos deverão ser adquiridos no Portal de Compras do Município de 
Camaçari/Bahia, no site (www.compras.camacari.ba.gov.br). 

 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar deste Seleção Pública, as pessoas jurídicas qualificadas como Organizações 
Sociais no âmbito do Município de Camaçari, para fins de participação em processo seletivo para 
celebração de Contrato(s) de Gestão plena da Unidade de Pronto Atendimento da Gleba A / Gravatá, 
no âmbito da Secretaria da Saúde, com base na Lei Municipal nº 749/2006, com a alteração trazida 
pela Lei Municipal n°1336/2014. 

4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir: 
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a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

b) Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

c) Reunidos sob forma de consórcio ou em rede; 

d) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9o da Lei 8.666/93; 

e) Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como 
dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou 
controlador ou responsável técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93; 

f) Entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de 
associados ou sócios; 

g) Sindicatos, associações de classe ou representação de categoria profissional; 

h) Instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões 
devocionais e confessionais; 

i) Organizações partidárias e assemelhadas, inclusive fundações; 

j) Escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 

k) Cooperativas; 

l) Entidades desportivas e recreativas dotadas de estrutura ou escopo empresarial. 

m) As pessoas jurídicas não qualificadas como Organizações Sociais no âmbito do Município de 
Camaçari, nos termos descrito nas Leis Municipais 749/2006 e alterada pela Lei Municipal 
1336/2014, antes da data do Chamamento Público. 

 

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

 
5.1. A PROPOSTA DE TRABALHO, encabeçada por índice relacionando todos os documentos e as folhas 

em que se encontram, deverá ser apresentada em 01 (uma) via, numerada e rubricada, sem emendas 
ou rasuras, na forma de original ou cópia autenticada, para fins de apreciação quanto aos parâmetros 
para pontuações previstas no Termo de Referência Anexo I deste Edital e deverá conter os elementos 
abaixo indicados obedecidos a seguinte ordem: 

a) Proposta de Trabalho, conforme roteiro constante neste edital e seus anexos; 

b) Possuir registro ou inscrição de pessoa jurídica nos Conselhos de Classe relacionados abaixo, em 
plena validade, com indicação do objeto social compatível com o objeto do contrato de gestão: 

b.1) Conselho Regional de Medicina; 

b.2) Conselho Regional de Administração; 

c) Comprovar que possui em seu quadro permanente os profissionais relacionados no subitem c.2 a 
seguir, para atuarem como responsáveis técnicos na supervisão da execução dos serviços objetos 
da contratação, acompanhado de prova de regularidade dos mesmos perante os seus conselhos 
profissionais, numa das formas indicadas no subitem c.1 a seguir, estando estes já regularizados 
até a data da publicação deste Edital: 
 
c.1) Relação de documentação comprobatória 
 
c.1.1)      Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
c.1.2)      Ato Constitutivo, no caso de associado; 
c.1.3)      Contrato de Prestação de Serviços; 
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c.2) Relação de profissionais responsáveis técnicos que deverão constar como corpo técnico da 
Organização Social: 
c.2.1)     Responsável Técnico em Medicina; 
c.2.2)     Responsável Técnico em Administração; 
c.2.3)     Responsável Técnico em Enfermagem; 
c.2.4)     Responsável Técnico em Serviço Social; 
c.2.5)     Responsável Técnico em Nutrição; 
c.2.6)      Responsável Técnico em Farmácia; 
 

d) A concorrente deverá comprovar a sua aptidão técnica através de atestado de capacidade técnica 
em nome da OS ou do responsável técnico, dando conta da realização de serviços relativos à 
execução de serviços de gestão em unidade de saúde e/ou afins, fornecido por pessoa (s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis com o objeto da licitação. 

 
d.1)  O(s) atestado(s) deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

comprovando atuação no ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, 
constando informação de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo 
satisfatório;  
 

d.2)  Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 
Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem 
associado ou diretores da Concorrente. 

 

e) Comprovação de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-financeira, 
apresentando: 

e.1) Ato constitutivo, estatuto em vigor registrado em cartório, acompanhado da ata de 
comprovação da eleição de sua atual diretoria; 

e.2) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

e.3) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, pertinente a 
sua finalidade e compatível com o objeto do Edital de Seleção; 

e.4) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta), Estadual e 
Municipal, na forma da Lei; 

e.5) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito - 
CND; 

e.6) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

e.7) Prova de regularidade quanto a débitos trabalhistas, através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, emitida pelos órgãos competentes da Justiça do Trabalho; 

e.8) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício, exigível em Lei. Esta 
apresentará publicação do Balanço registrado na Junta Comercial do Estado da sede da 
entidade, ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, todos, obrigatoriamente 
firmados pelo Contador e por Dirigente, qualificados, vedada a substituição por Balancetes ou 
Balanço provisórios. 

5.2. Fica estabelecida a validade mínima da proposta de trabalho, por 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data do seu recebimento pela COMPEL. 

5.3. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de 01 (uma) entidade no 
Chamamento Público. 

5.4. As entidades interessadas, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à verificação e 
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comparação minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos. 

5.5. As entidades deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas propostas, não 
cabendo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários à organização e 
apresentação das propostas. 

 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. A avaliação das propostas será realizada pela Comissão Técnica de Credenciamento da SESAU e 

obedecerá aos critérios contidos na Matriz de Avaliação para Julgamento e Classificação, constante no 
Anexo IV deste Edital. 

 
7. PROCEDIMENTOS  

7.1. O processamento e julgamento das propostas obedecerão às disposições contidas neste Edital e seus 
anexos. 

7.2. No dia, horário e local indicados no item II da Folha 1 – Dados do Edital, em sessão pública, a COMPEL 
procederá ao recebimento das credenciais do representante legal da entidade jurídica e o envelope 
contendo a PROPOSTA de TRABALHO, procedendo em seguida à sua abertura. 

7.3. A Entidade, nas sessões públicas, poderá se fazer representar por dirigente, por procurador ou pessoa 
devidamente credenciada através de instrumento, público ou particular, escrito e firmado pelo 
representante legal da mesma, devidamente comprovado, a quem seja outorgado ou conferido amplos 
poderes de representação em todos os atos e termos do Edital. 

7.4. Quando a representação se fizer por intermédio de instrumento particular, esse, preferencialmente, 
deverá ter a firma reconhecida, podendo, no entanto, a sua autenticidade ser lavrada pelo servidor 
municipal durante a sessão, na forma do art. 3º, I da Lei Federal 13.726/2018. 

7.5. A representação por instrumento público ou por Estatuto, quando apresentados em cópia reprográfica, 
deverá, preferencialmente, estar autenticada podendo, no entanto, a sua autenticidade ser lavrada pelo 
servidor municipal durante a sessão, na forma do art. 3º, II da Lei Federal 13.726/2018. 

7.6. A credencial será acompanhada de documento de identificação do representante, emitido por Órgão 
Público. 

7.7. Ficará impedido de quaisquer manifestações em referência a fatos relacionados com a presente 
Seleção, o representante da Entidade participante, que não apresentar o instrumento de 
representação, ou cuja documentação não atenda às especificações retro citadas.  

7.8. Na abertura do envelope da PROPOSTA DE TRABALHO, os documentos serão analisados e 
rubricados pelos representantes credenciados das entidades participantes e membros da COMPEL, de 
acordo com os termos deste Edital. 

7.9. Iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas de trabalho, não será permitida a participação 
de retardatários. 

7.10. A análise dos elementos da proposta de trabalho será efetuada em reunião reservada pela Comissão 
Técnica de Credenciamento da SESAU, que ao final, encaminhará parecer à COMPEL informando 
quanto à aprovação ou não da proposta, devidamente justificado o resultado. 

7.11. Após a abertura do envelope contendo a PROPOSTA DE TRABALHO, não cabe desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela COMPEL. 

7.12. O Julgamento da Proposta de Trabalho será definido através do ITP (Índice Técnico da 
Proposta), que consistirá no resultado da apuração  obtida na Nota Técnica (NT), dividida pela 
maior pontuação de Nota Técnica (MNT) dentre todas as propostas. Será desclassificada a 
proposta que apresentar Nota Técnica (NT) inferior a 60 (sessenta). 

7.13. Ocorrendo a hipótese de igualdade de pontuação entre mais de uma PROPOSTA DE TRABALHO para 
a prestação dos serviços a serem transferidos, a seleção da entidade vencedora será decidida por 



 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 
 

 

 

6 
 

sorteio, em ato público. 

7.14. A classificação das Propostas de Trabalho obedecerá aos critérios de avaliação contidos na Matriz de 
Avaliação para Julgamento e Classificação, constante no Anexo IV deste Edital. 

7.15. A Prefeitura Municipal de Camaçari, após o julgamento da seleção pública pela COMPEL, homologará 
a declaração de vencedora à proposta com maior avaliação [A = ((ITPX70) + (NPX30))]. 

7.16. Após homologação, a pessoa jurídica, declarada vencedora, deverá assinar o Contrato de Gestão no 
prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação pela COMPEL.  

7.16.1. A entidade vencedora que deixar de comparecer para assinatura do Contrato de Gestão, no 
prazo estipulado no subitem 7.16, perderá o direito à contratação de conformidade com a Lei, 
sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege este Chamamento Público. Este 
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PMC. 

7.16.2. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a PMC convocar as entidades 
remanescentes, participantes da Seleção Pública remanescentes na ordem de classificação ou 
revogar o Chamamento Público. 

7.17. É facultada à COMPEL ou à autoridade superior, em qualquer fase do Chamamento Público, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do Processo. 

7.18. O Chamamento Público poderá ser revogado ou anulado, respeitado o contraditório. 

7.19. Até a assinatura do Contrato de Gestão, poderá a Administração desclassificar propostas das 
entidades participantes, em despacho motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem 
prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao 
julgamento da seleção que represente infração aos termos do Edital, respeitado o contraditório. 

7.20. Quando todas as participantes do chamamento forem inabilitadas ou quando todas as propostas de 
trabalho forem desclassificadas, a comissão poderá lhes fixar prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de nova documentação, sanadas as falhas que levaram à sua inabilitação ou nova 
proposta, sanadas as falhas que levaram à sua desclassificação. 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. A despesa com a futura contratação correrá à conta da dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 0431; 
Elemento de Despesa: 33503900; Fonte: 0114000. 
 

9. VALOR ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO 

9.1. O valor anual a ser disponibilizado pelo Município de Camaçari para a prestação dos serviços 
transferidos será de R$ 15.535.688,27 (quinze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e 
oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), referente ao 1º ano de exercício e de R$ 16.293.904,10 
(dezesseis milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e quatro reais e dez centavos), relativo 
ao 2º ano. 

10 – CONCDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência. 

11. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.1. O Contrato de Gestão poderá ser alterado, parcial ou totalmente, mediante justificativas por escrito, 
que conterão a declaração de interesse de ambas as partes e deverá ser autorizado pelo Chefe do 
Poder Executivo do Município de Camaçari, na forma da legislação em vigor. 

12. DA RESCISÃO 

12.1. O Contrato de Gestão poderá ser rescindido, por qualquer das partes, por acordo ou por ato unilateral, 
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dentro das condições e hipóteses estabelecidas no referido Contrato de gestão, na forma da 
legislação em vigor. 

13. DAS PENALIDADES 

13.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no Contrato de Gestão 
sujeitará o contratado às penalidades previstas neste Edital de Seleção a seguir discriminadas: 

13.1.1. Advertência; 

13.1.2. Rescisão contratual; 

13.1.3. Desqualificação da entidade como organização social; 

13.1.4 Declaração de inidoneidade. 

 

14. DAS IMPUGNAÇÕES, DOS RECURSOS E DAS REPRESENTAÇÕES 

14.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidade na aplicação da 
Lei, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes das propostas, cabendo à Administração julgar em igual período. 

14.2 Dos atos da Administração praticados na presente seleção cabem:  

14.2.1) recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, até as 17h:00min, a contar da data de divulgação da 
Ata, nos casos de: 

a) julgamento das propostas; 

b) habilitação ou inabilitação da concorrente; 

c) anulação ou revogação da seleção pública. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. A participação da entidade no Chamamento Público implica na sua aceitação integral e irretratável dos 
termos, cláusulas, condições do Edital e seus anexos, que passarão a integrar o Contrato de Gestão 
independente de transcrição, com lastro na legislação referida no preâmbulo do Edital, bem como na 
observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, 
sob quaisquer hipóteses, alegações de seu desconhecimento em qualquer fase do Chamamento 
Público e na execução do Contrato de Gestão. 

15.5. Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os documentos elencados no item 
VIII da Folha 1 – Dados do Edital. 

 
Camaçari, 04 de outubro de 2019. 
 
_______________________________ 
Ana Carla Costa Paim 
Presidente em Exercício da COMPEL 
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SELEÇÃO PÚBLICA Nº 0002/2019 – COMPEL  
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

É objeto deste Termo de Referência e seus anexos o chamamento público para seleção de entidade de 
direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, nos termos da Lei Municipal nº 
749/2006, alterado pela Lei Municipal nº 1336/2014. O presente chamamento público visa à contratação de 
Organização Social para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de 
Pronto Atendimento Porte V (Portaria 10/2017) Gleba A/Gravatá, no município de Camaçari BA conforme 
especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de 
saúde e demais obrigações a seguir: 

- Aquisição, gestão e logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 

- Gestão, guarda, conservação e manutenção do prédio, terreno e dos bens inventariados pelo Município, 
incluindo os mobiliários e os equipamentos médico-hospitalares; 

- Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à operação das atividades 
relacionadas à atenção à saúde na Unidade de Pronto Atendimento Gleba A/Gravatá, conforme 
especificações deste Termo de Referência; 

- Execução direta ou subcontratação e gestão, em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao 
funcionamento das atividades relacionadas à atenção à saúde na Unidade de Pronto Atendimento Gleba 
A/Gravatá, conforme estabelecido neste Termo de Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos 
Anexos; 

- Operacionalizar o atendimento integral, multiprofissional e interdisciplinar dos usuários da Unidade de 
Pronto Atendimento Gleba A/Gravatá; 

- Administrar a oferta e gestão de leitos e dos serviços acessórios ao funcionamento das atividades 
relacionadas à Unidade de Pronto Atendimento Gleba A/Gravatá, tais como hotelarias, manutenção predial 
e de conforto ambiental, engenharia clínica e tecnologia da informação, conforme estabelecido neste Termo 
de Referência, no Contrato de Gestão e nos seus anexos respectivos. 

2. JUSTIFICATIVA 

O Município de Camaçari-BA passa por um momento de reestruturação de seu modelo gestor onde busca 
incessantemente opções de melhoria da utilização do recurso público, com o objetivo de oferecer os 
melhores serviços à população, de forma digna e responsável. 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 749/2006 e as alterações trazidas pela lei Municipal nº 1336/2014, "art. 
1º - O poder executivo poderá qualificar como Organizações Sociais as pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas exclusivamente, a Saúde, Educação, Cultura, ao 
Esporte e Lazer, atendidos os requisitos previstos nesta Lei". 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Camaçari possui Organizações Sociais qualificadas na 
forma da Lei 749/2006. 

CONSIDERANDO que o Chamamento Público se dará pelo menor preço e melhor técnica. 

CONSIDERANDO a norma estatuída do artigo 2º da Lei Federal 8.080/90, que estabelece que a saúde é 
um direito e garantia fundamental do ser humano, devendo o Estado prover todas as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício; 

CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde nº 1.820/2009, que dispõe sobre os direitos dos usuários 
da saúde em todos os níveis da atenção; 

CONSIDERANDO a Portaria GM nº 1.863/2003, que instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências 
com previsão de atenção integral às demandas em urgência; 
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CONSIDERANDO a Portaria GM nº 2048/2002, que estabelece os princípios dos Sistemas de Urgência e 
Emergência e regulamenta o funcionamento de todos os seus componentes; 

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.079/2014, que dispõe sobre a 
normatização do funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (doravante denominado apenas 
"UPA") 24h e congêneres, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho 
nessas unidades; 

CONSIDERANDO as Portarias Ministério da Saúde nº 1.601/11, 2.648/11, 2.820/2011, 342/13 e 104/2014, 
que estabelecem as diretrizes para a implantação e o conjunto de serviços nas UPAS. 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde lançou em 2003 a Política Nacional de Urgência e Emergência 
com o intuito de estruturar e organizar a rede de urgência e emergência no país, de forma que, a partir de 
então, o Sistema Único de Saúde passaria por divisão tripartite; 

CONSIDERANDO que com a divisão tripartite, a atenção primária passaria a ser constituída pelas Unidades 
Básicas de Saúde e Equipes de Saúde da Família; enquanto o nível intermediário de atenção ficaria a 
encargo do Serviço de Atendimento Móvel as Urgências 192 (doravante denominado apenas "SAMU 192" e 
das Unidades de Pronto Atendimento (ou apenas "UPA 24h"); e o atendimento de média e alta 
complexidade seria, por sua vez, realizado em hospitais; 

CONSIDERANDO que a Rede de Atenção às Urgências e Emergências visa articular e integrar todos os 
equipamentos de saúde para ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral dos usuários em situação 
de urgência/emergência aos serviços de saúde de forma ágil e oportuna; 

CONSIDERANDO que a Rede de Urgências é pensada de forma integrada, de modo a disponibilizar o 
acesso à saúde a toda população, de forma efetiva, isonômica e acessível, propiciando atendimento às 
demandas particulares e sociais; 

CONSIDERANDO que Unidades de Pronto Atendimento funcionam 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 
(sete) dias por semana, e podem resolver grande parte das urgências e emergências das questões 
correlatas à salvaguarda da saúde dos usuários do sistema; 

CONSIDERANDO que a área de atenção especializada pode ser conceituada e ao mesmo tempo 
delimitada pelo território em que é desenvolvido o conjunto de ações, práticas, conhecimentos e técnicas 
assistenciais caracteristicamente demarcadas pela incorporação de processos de trabalho; 

CONSIDERANDO que a média complexidade ambulatorial é composta por um conjunto de ações e serviços 
que visam a atender aos principais problemas de saúde e agravos da população, cujo nível de 
complexidade da prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de 
recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico. A Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari tem 
por objetivo: - Eficiência e qualidade dos serviços prestados ao cidadão; - Agilidade nos processos para 
acesso aos serviços prestados; -Dotação de maior autonomia administrativa e financeira, contribuindo para 
agilizar e flexibilizar o gerenciamento da Unidade; - Utilização dos recursos de forma mais racional, visando 
à redução de custos; - Priorização da avaliação por resultados. 

O Município de Camaçari pretende qualificar o atendimento e a gestão da UPA Gleba A/Gravatá, utilizando 
um modelo de gestão que permita maior flexibilidade na prestação dos serviços. A intenção abrange 
também manter um efetivo controle sobre a operacionalização dos serviços, reforçando a necessidade de 
um instrumento balizador e forte. 

O Município de Camaçari vem encontrando sérias dificuldades em relação à contratação e fixação de 
recursos humanos na área de saúde, o que vem impactando sobremaneira no funcionamento das UPAS. 

È sabido que já foram deflagrados diversos processos de contratação, como a realização de três Concursos 
Públicos, cinco Processos Seletivos Simplificados em Regime Especial de Direito Administrativo, Contrato 
Administrativo para prestação de serviços médicos, mas nenhuma das tentativas logrou êxito na fixação do 
profissional em saúde na estrutura da SESAU. 
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Como forma de explicitar outras dificuldades também vivenciadas por outras Secretarias de Saúde, 
citaremos também os pontos levantados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), que 
foram publicados em 2008, quais sejam: 

- Dificuldade de incorporar recursos humanos de acordo com a quantidade e necessidade dos serviços e o 
perfil da clientela atendida; 

- Dificuldade de reposição de estoques de insumos diversos e manutenção de equipamentos de saúde; 

- Falta de racionalização interna que provoca desperdícios notadamente na área de logística de insumos; 

- Dificuldade de gerência de unidade de saúde pública que dificultam a adoção de mecanismos eficientes e 
resolutivos que qualifiquem o cuidado e permitam o monitoramento e avaliação dos resultados; 

- Elevado custo de manutenção; 

- Dificuldade de aplicar nas rotinas das unidades de saúde as políticas de ciência e tecnologia e de 
economia à saúde (avaliação de novas tecnologias e de medicamentos); 

- Baixa produtividade; 

- Dificuldades de investimentos em equipamentos médico - hospitalares e de informática; 

- Desmotivação dos trabalhadores devido à inexistência de mecanismos de gerência na administração 
direta que estimulem uma maior produtividade, qualidade e eficiência; 

- Problemas com registro da produção de serviços, que em geral é inferior ao realizado, em virtude de uma 
cultura organizacional que não valoriza esse procedimento administrativo em unidades públicas; 

- Falta de flexibilidade administrativa, especialmente em relação à gestão orçamentária/financeira, de 
recursos humanos e processos de compras; 

- Dificuldade na aplicação de uma política salarial diferenciada e flexível para profissionais em diferentes 
áreas de especialização. 

Como se pode observar no levantamento realizado para elaboração deste Projeto Técnico, são muitas as 
dificuldades encontradas pelos municípios para a efetiva gestão da Saúde Pública Municipal, que culminou 
na busca da implantação de um novo modelo já utilizado em grandes cidades como: São Paulo - SP; Rio de 
Janeiro - RJ; e Salvador - BA. Para a operacionalização da gestão da UPA II Gleba A/Gravatá. A seguir 
encontra-se quadro de produção mensal estimada para operacionalização da UPA Gleba A/Gravatá, por 
uma Organização Social, conforme preconiza a Portaria GM 342/2013: 

ATENDIMENTO DIÁRIO QDT ESTIMADA MENSAL QDT ESTIMADA ANUAL 

Atendimento médico à população 9.900 118.800 

3. PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo inicial de vigência do Contrato de Gestão decorrente da presente Seleção é de 12 (doze) meses, a 
partir da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até o limite estipulado pelo Art. 57, II da Lei nº 
8.666/93. 

4. VALOR GLOBAL ESTIMADO 

R$ 15.535.688,27 (quinze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e 
sete centavos), referente ao 1º ano de exercício, cuja composição segue demonstrada no item 7 - 
Obrigações da Contratada. 

A revisão de preços poderá ocorrer para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato de 
gestão, na forma da lei, devidamente comprovada e justificada a necessidade. 
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Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato de gestão para manutenção do 
seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar 
acumulação injustificada. 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Deve ser observada a lógica de programação mensal para identificar a base de cálculo para os pagamentos 
mensais (1/12 do valor global do contrato) resultando no valor de até R$ 15.535.688,27 (quinze milhões, 
quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) referente ao 1º ano 
de exercício. 

Considerar os repasses com parcela fixa e variável, esta última condicionada ao cumprimento das metas 
quantitativas e qualitativas, respectivamente, por exemplo: 

A CONTRATADA receberá os recursos advindos do trabalho produzido na UPA mediante a liberação de 12 
(doze) parcelas mensais, cujo valor corresponde a um valor fixo de R$ 1.035.712,55 (um milhão, trinta e 
cinco mil, setecentos e doze reais e cinqüenta e cinco centavos) correspondente a 1/12 de 80% do 
orçamento anual, e um valor correspondente a parte variável do contrato de R$ 258.928,13 (duzentos e 
cinqüenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e treze centavos) equivalentes a 1/12 de 20% do 
orçamento anual, no 1º ano de exercício. 

As parcelas mensais serão compostas pela soma da parte fixa com a variável, sendo as parcelas pagas 
mensalmente a partir do 10º dia útil contado a partir da entrega da Fatura, mediante apresentação desta 
acompanhadas da documentação que comprova cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais, 
conforme prevê as Obrigações das Partes. 

As metas contratuais serão avaliadas mensalmente, na forma ajustada no Contrato de Gestão, e em caso 
de não cumprimento das metas, será efetuado o desconto da parte variável compatível em até 20% de 1/12 
do valor global do contrato, correspondente a R$ 258.928,13 (duzentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e 
vinte e oito reais e treze centavos) por mês de descumprimento. 

Os eventuais ajustes financeiros a menor, decorrentes da avaliação do não alcance das metas da partes 
variável, serão realizados na fatura do mês subsequente ao mês da avaliação. 

Os valores de ajuste financeiro a menor em caso de descumprimento de meta, serão apurados na forma 
disposta no presente termo de Referência. 

A CONTRATANTE, durante o processo de acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão ? 
CAA/SESAU - principalmente na análise do fluxo de caixa da Organização Social (Receita x Despesas) 
poderá além de recomendar a revisão das metas do contrato, o que implicará na alteração do valor global 
pactuado, tendo como base o custo relativo para as atividades, desde que devidamente justificada e aceita 
pelas partes, de comum acordo, devendo neste caso, ser celebrado Termo Aditivo ao Contrato, bem como, 
uma vez sendo a Prefeitura Municipal de Camaçari, através da CAA/SESAU, constatado que a PMC se 
encontra dentro do mês analisado Superavitária em relação à Organização Social CONTRATADA, deverá e 
poderá recomendar aos Gestores da SESAU o não repasse do mês subsequente ao analisado, parcial ou 
total, sem a necessidade de alteração contratual, entendendo dessa forma como ajuste financeiro no 
decorrer do contrato de gestão, dessa forma evitando ficar a PMC/SESAU/DAF à mercê de encontro de 
contas anual. 

Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA poderá realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária indicada para 
recebimento dos pagamentos não desembolsados que estejam previstos no Contrato Administrativo. 

Os mesmos cálculos serão aplicados a partir do 2º ano de exercício, respeitando a composição 
demonstrada no item 07, Obrigações da Contratada. 
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6. DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

1 

Item Produto Qtd. Per Valor U.M Total 

1 

10310300006 - CONTRATAÇÃO DE 
ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS 
LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL, PARA GESTÃO, 
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO GRAVATÁ/ GLEBA 
A (UPA 24H 1° ANO) 

1 
 

R$ 
15.535.688,27 

Und. 
R$ 

15.535.688,27 

Descrição: 

Contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização Social, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de 
saúde na Unidade de Pronto Atendimento Gravatá/Gleba A (UPA 24H - 1º ANO) 

  

Total geral dos Itens: R$ 15.535.688,27 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 NO QUE TANGE A ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

Garantir que sejam adotadas as normas da Política Nacional de Humanização, centrando as diretrizes 
assistenciais na qualidade do atendimento prestado a população, voltadas para a atenção acolhedora, 
resolutiva e humana. 

Garantir a realização de atendimento multidisciplinar integral à população, com equipe especializada da 
CONTRATADA, conforme estabelecida nas portarias e outras normas técnicas, de forma ininterrupta na 
UPA Gleba A/Gravatá. 

Realizar tratamento medicamentoso que será requerido durante o processo de assistência. 

Realizar tratamento de complicações e intercorrências que possam ocorrer ao longo do processo 
assistencial. Realizar tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado com principal que motivou 
o atendimento do usuário e que podem ser necessários devido às condições especiais do paciente, entre 
outras causas, dentro de seu perfil e capacidade operacional. 

Providenciar a realização de procedimentos médicos necessários ao adequado tratamento da população, 
referenciado-os para outras unidades públicas de saúde, conforme orientação da Central Municipal de 
Regulação de Leitos e Central de Regulação das Urgências. 

Fornecer: 

a) Atendimento Médico 24 horas todos os dias da semana com 04 médicos clínicos plantonistas por dia, 
incluindo atendimento às emergências obstétricas e psiquiátricas; 

b) Um médico diarista 40 horas; 

c) Um, coordenador médico; 

d) Um coordenador de enfermagem; 

e) Assistência de Enfermagem 24 horas todos os dias da semana no total de 18 enfermeiros e 40 técnicos 
de enfermagem contratados; 

f) Assistência Social 24 horas todos os dias da semana com 1 assistente social plantonista por dia; 
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g) Materiais hospitalares, insumos e instrumental adequado; 

h) Materiais laboratoriais e de imagem (em anexo relação de exames laboratoriais a serem realizados); 

i) Serviços de Esterilização dos Materiais Médicos, tanto de materiais termo resistentes quando de materiais 
termo sensíveis; 

j) Engenharia Clínica, manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos disponibilizados para 
funcionamento da Unidade; 

k) Uniformes no padrão estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde; 

l) Nutrição dos usuários em observação, dentro de padrões adequados de qualidade e fornecimento de 4 
refeições diárias para pacientes 24 horas; 

m) Gazes Medicinais; 

n) Lavanderia; 

o) Higienização e Limpeza, com disponibilidade de 4 auxiliares de higienização diariamente; 

p) Coleta, transporte e tratamento de resíduos; 

q) Roupas hospitalares no padrão estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde; 

r) Tratamento profilático antirábico humano, bem como tratamento contra acidentes com animais 
peçonhentos e envenenamentos. 

Transferir para outras Unidades de serviços especializados, os usuários com necessidade de tratamento 
fora do perfil da Unidade com vaga assegurada pela Secretaria Municipal de Saúde ou outros mecanismos 
de regulação para os usuários. 

Instituir as comissões abaixo listadas em até 2 (dois) meses após o início das atividades hospitalares e 
mantê-las conforme legislação e regulamentação vigentes, assim como quaisquer outras que venham a se 
tornar legalmente obrigatórias ou necessárias: 

a) Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH); 

b) Comissão de Ética Médica; 

c) Comissão de Verificação de Óbitos; 

d) Comissão de Revisão de Prontuários; 

e) Comissão de Vigilância Epidemiológica. 

Implantar Diretrizes Clínicas, Normas, Rotinas Básicas e Procedimentos preferencialmente no início das 
atividades assistenciais, de acordo com os seguintes preceitos: 

a) Centrar as diretrizes assistenciais na qualidade do atendimento prestado a população, voltadas para a 
atenção acolhedora, resolutiva e humana; 

b) Implementar ações de cuidados à saúde baseados em evidências científicas e nas diretrizes de boas 
práticas de atenção segundo os princípios sugeridos pelo CFM, Ministério da Saúde e Organização Mundial 
da Saúde (OMS); 

c) Revisar e ajustar, após a implantação, as diretrizes clínicas, normas, rotinas básicas e procedimentos, 
sempre que houver alterações que envolvam novas tecnologias, incremento ou desativação de serviços ou 
alterações na estrutura organizacional; 
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d) Quaisquer mudanças nos procedimentos e rotinas de funcionamento da UPA deverão ter anuência da 
Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari. 

Manter responsável técnico, coordenador de cada serviço e médicos diaristas, com título de especialista em 
suas respectivas áreas, e médicos plantonistas com residência médica ou pós-graduação em especialidade 
clínica ou cirúrgica pertinente concluída, ou com, no mínimo, 2 anos, após a graduação, de experiência 
comprovada no atendimento ao usuário. Devem ser cumpridas rigorosamente as determinações emanadas 
pelos respectivos órgãos responsáveis e fiscalizadores da atividade inerente, responsabilizando-se os 
profissionais pelos seus atos em todos os aspectos e seguindo os preceitos de humanização do SUS. 

Comunicar ao órgão competente todos os casos de notificação compulsória que porventura sejam 
diagnosticados na Unidade. 

Realizar todos os atendimentos necessários ao usuário, não sendo permitida a limitação do atendimento por 
qualquer cláusula contratual ou outra alegação. 

A vistoria técnica deve ser realizada através do número (71) 3454-1709 ou 99260-0999, visita agendada 
com a servidora Elaine Teixeira de Oliveira, da Diretoria de Média e Alta Complexidade e Atenção 
Hospitalar que emitirá Atestado de vistoria técnica. 

 7.2 NO QUE TANGE AO ASPECTO INSTUTICIONAL 

Atender com seus recursos humanos e técnicos a população através do SUS – Sistema Único de Saúde – 
oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços 
de saúde que se enquadrem nas modalidades descritas neste Termo de Referência. 

Observar, durante todo o Prazo do Contrato, a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde 
(PNH/MS), visando o cumprimento do modelo de atendimento humanizado. 

Acolher a população, de acordo com os princípios da Humanização. Para tanto, deverá desenvolver i 
implantar no primeiro mês de atividade a Política Interna de Humanização previamente aprovada pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari. 

Adotar o símbolo e o nome designativo da Unidade de Saúde cujo uso lhe for permitido. 

Adotar nos impressos, sinalizações, enxoval e demais itens a padronização que será orientada pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari. 

Empregar seus melhores recursos, tanto humanos quanto técnicos, na implantação dos serviços 
discriminados. 

Observar: 

a) Respeito aos direitos da população, atendendo com dignidade de modo universal e igualitário; 

b) Respeito à decisão da população em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal. 

c) Manutenção da qualidade na prestação dos serviços. 

d) Esclarecimento à população acerca de seus direitos quanto aos serviços oferecidos; 

e) Participar das ações determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde, na prestação de serviços de 
assistência em casos de calamidades, surtos, epidemias. Nestes casos, será possível a revisão do contrato 
de Gestão, visando o equilíbrio econômico-financeiro, se houver necessidade. 

7.3 NO QUE TANGE AO ASPECTO OPERACIONAL 

Garantir o funcionamento ininterrupto da Unidade de Pronto Atendimento II Gleba A/Gravatá,em até 15 dias 
após emissão da Ordem de Serviço, um vez que por exigência do Ministério da Saúde, esta Unidade deverá 
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funcionar plenamente o mais brevemente possível, considerando os prazos estabelecidos nas Portarias 
Ministeriais. 

A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente os indicadores referidos nos Quadros de Metas dentro 
dos parâmetros determinados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente o Boletim de Produtividade Ambulatorial individualizado 
e consolidado, sendo responsável pela digitação dos dados na unidade. 

Realizar monitoramente permanente da prestação dos serviços, especialmente nos itens necessários à 
apuração do cumprimento de suas obrigações. 

Garantir os itens condicionantes para o correto credenciamento e habilitação dos serviços e exames 
realizados junto ao SCNES (Serviço de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) tais como: 
carga-horária,CBO, equipamentos e demais requisitos necessários. 

Requerer autorização prévia à Secretaria Municipal de Saúde se a CONTRATADA se dispuser a prestar 
serviço originalmente não previsto no Contrato e seus Anexos ou se desejar executar de modo distinto 
serviço já previsto, apresentando as razões do seu pleito, com demonstrações das vantagens e garantia do 
cumprimento do Contrato. A alteração não poderá resultar em padrão inferior de desempenho e modificar 
substancialmente o objeto do Contrato de Gestão. 

Dar conhecimento imediato a Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari de todo e qualquer fato que altere 
de modo relevante o normal desenvolvimento do Contrato, ou que de algum modo, interrompa a correta 
prestação do atendimento à população. 

Acordar com a Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari qualquer proposta de alteração no quadro de 
direção geral e técnica da unidade de Pronto Atendimento referida neste Termo de Referência. 

Fazer cumprir toda a legislação dos SUS aplicável à Rede de Atenção às Urgências e Emergências, mais 
especificamente às Unidades de Pronto Atendimento. 

 7.4 NO QUE TANGE À GESTÃO DE PESSOAS 

Promover a adesão de compromisso de todos os colaboradores com os princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) quais sejam os da universalidade, equidade, descentralização, integralidade e 
participação da comunidade. 

Utilizar critérios técnicos quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas 
legais vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias. 

Elaborar ações de valorização do colaborador, agindo em seu desenvolvimento, integração, promoção, 
remuneração e parceria na execução das atividades. 

Definir política de segurança ocupacional, com foco no bem-estar, a fim de proporcionar ambiente de 
trabalho seguro e saudável. 

Elaborar programa de avaliação periódica do desempenho dos colaboradores. 

Garantir a contratação de médicos e outros colaboradores qualificados para atender a população, de forma 
a oferecer serviços assistenciais de excelência. 

Garantir que todos os colaboradores que executem ações ou serviços de saúde na Unidade estejam 
cadastrados no SCNES. 

Adotar valores compatíveis com os níveis de remuneração praticados no mercado para pagamento de 
salários e de vantagens, de qualquer natureza, a funcionários da CONTRATADA. 

Contratar e pagar o pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às atividades da unidade de 
saúde referida neste Termo de Referência, ficando este como o único responsável pelo pagamento dos 
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encargos sociais, transporte, alimentação e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e 
exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, presentes ou 
futuras. Apresentar mensalmente à CONTRATANTE relação dos profissionais da unidade de saúde referida 
neste Termo de Referência responsável pela prestação dos serviços, incluindo sua formação e titulação. 

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes da contratação de serviços de terceiros para atividades 
acessórias e apoio. 

Manter controle do ponto biométrico de todos os profissionais em serviço na Unidade, aferindo-o e 
alimentando o sistema informatizado de gestão. 

Manter os colaboradores permanentemente capacitados e atualizados, oferecendo cursos de educação 
permanente. Os programas e escalas de capacitação da equipe devem ser informados à CONTRATANTE, 
sempre que solicitados. 

Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por eventual indenização de danos materiais e/ou morais 
decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência em atos praticados por profissionais 
subordinados a CONTRATADA no desenvolvimento de suas atividades. 

Treinar e capacitar continuadamente à equipe na boa prática na utilização dos equipamentos, visando 
melhorar os processos e procedimentos e minimizando prejuízos ao usuário. 

Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Programa de Proteção de Riscos Ambientais 
(PPRA) junto aos seus profissionais, conforme Portaria e Resoluções da ANVISA e Ministério do Trabalho. 

Implantar o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, em 
consonância com a legislação do Ministério do Trabalho, em até 30 dias a contar da Emissão da Ordem de 
Serviço. 

 7.5 NO QUE TANGE AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

Administrar, manter e reparar os bens imóveis e móveis públicos, cujo uso lhe seja permitido, em 
conformidade com o disposto nos respectivos termo do Contrato. 

Manter em perfeitas condições os equipamentos e instrumentais cedidos pela CONTRATANTE, inclusive 
substituindo-os por outros do mesmo padrão técnico, caso seja necessário (Manutenção Preventiva e 
Corretiva). 

Manter uma ficha histórica com as intervenções realizadas nos equipamentos da UPA II Gleba A/ gravatá, 
ao longo do tempo, especificando os serviços executado e as peças substituídas. 

Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação ou base de dados para acesso irrestrito 
e/ou auditoria do Poder Público. 

Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, ou 
qualquer outras previstas na legislação em vigor, bem como com todos os gastos e encargos com materiais 
e concessionárias, tais como água, energia elétrica, telefone, gás natural e Gerador de Energia etc. 

 7.6 NO QUE TANGE À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Os equipamentos de tecnologia da informação (TI), incluindo os softwares e sistemas que compõem a TI da 
CONTRATANTE e a Tecnologia do Cartão SUS, instalações e cabeamentos serão fornecidos pela 
CONTRATANTE, entretanto, a manutenção dos equipamentos de informática, incluindo os equipamentos 
de impressão, será de responsabilidade da CONTRATADA. 

A CONTRATANTE fornecerá os sistemas de coleta dos dados dos atendimentos na unidade da Gleba 
A/Gravatá, e outros que eventualmente interajam com este, sempre que for de seu interesse a padronização 
do processo de informatização na mesma sistemática adotada em outras unidades semelhantes no 
município. Para isso fornecerá um treinamento inicial para técnicos e operadores do sistema, em número 
definido de comum acordo, qualificando-os para atuarem como multiplicadores para os outros profissionais 
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da unidade que irão interagir com o sistema ficando a CONTRATADA responsável pela seleção e 
apresentação destes profissionais de acordo com a qualificação definida pela CONTRATANTE. A partir 
deste treinamento inicial os demais treinamentos, de profissionais que venham a substituir estes 
inicialmente qualificados, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

A conectividade com a SESAU será fornecida também pela CONTRATADA, bem como a manutenção dos 
equipamentos que deverão estar sempre disponíveis para uso, com tempo de reposição em funcionamento 
de no máximo duas horas. Excluem-se os softwares e sistemas que compõem a TI da CONTRATANTE e a 
Tecnologia do Cartão SUS que serão por ela cedidos para uso. 

Caberá a CONTRATADA a correta operação do sistema e consequente fornecimento de todos os dados 
necessários ao preenchimento do banco de dados, especialmente no que diz respeito ao Registro 
Eletrônico dos dados da Saúde que comporão futuramente os prontuários eletrônico do paciente. 

Eventuais sistemas operados pela CONTRATADA deverão ser apresentados ao CONTRATANTE para 
avaliação de interesse em receber as informações aí geradas, definindo-se de comum acordo os protocolos 
de compartilhamento destas informações, sendo que o processo de envio dos dados será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 7.7 NO QUE TANGE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, relatório contendo todos os procedimentos realizados, bem 
como todas as metas quantitativas e qualitativas. 

Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, folha de pagamento de salários, em que constem os 
pagamentos aos profissionais estabelecidos neste Anexo, apólices de seguro contra acidentes, acidentes 
de trabalho e comprovantes de quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos 
empregados que prestam ou prestarem serviços no âmbito do Contrato de Gestão. 

Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, os relatórios das comissões. 

Fornecer os relatórios, documentos e informações previstos, de forma a permitir sua integração em banco 
de dados, em base eletrônica, conforme padrão determinado pela CONTRATANTE. 

Arquivar vias originais dos relatórios previstos, após analisadas e aprovadas pela CONTRATANTE, na sede 
da UPA II Gleba A/Gravatá, que deverá mantê-las em arquivo até o fim do prazo do Contrato de Gestão. 

Apresentar à CONTRATANTE, anualmente, o instrumento de convenção trabalhista, devidamente 
registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como sua adesão e efetivo cumprimento desta 
convenção, na forma da lei. 

Informar à CONTRATANTE, durante todo o prazo do Contrato de Gestão, os seguintes itens: 

a) Estatísticas mensais dos atendimentos; 

b) Relação dos serviços oferecidos; 

c) Informações de contato (telefone, endereço de correio eletrônico, formulário eletrônico, endereço de 
correspondência) para recebimento de reclamações, sugestões e esclarecimentos de dúvidas. 

Cumprir a legislação em vigor no que se refere à prestação de contas mensais e anuais 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

8.1 EXTRUTURA E PERFIL DA UNIDADE DE SAÚDE 

A Unidade de Pronto Atendimento da Gleba A/Gravatá está localizada na Rua do Canal, s/nº, Bairro Gleba 
A/Gravatá. 
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Estrutura Física – UPA II Gleba A/Gravatá possui em sua estrutura física: 

 Uma Recepção com sala de espera; 

 Três sanitários: um masculino, um feminino e um para deficientes físicos; 

 Um SAME; 

 Uma sala de acolhimento com classificação de risco; 

 Quatro consultórios médicos; 

 Uma sala de radiologia; 

 Um Posto de coleta; 

 Uma farmácia; 

 Uma sala de reidratação; 

 Uma sala de inalação; 

 Uma sala de drenagem de abscesso; 

 Uma sala administrativa; 

 Uma sala para o Serviço Social; 

 Uma sala de sutura; 

 Uma sala de gesso; 

 Uma sala de utilidades; 

 Uma Sala de guarda temporária de cadáveres; 

 Uma sala de guarda temporária de resíduos; 

 Uma sala para conforto da equipe multidisciplinar; 

 Uma sala de estar para os plantonistas; 

 Um vestiário masculino; 

 Um vestiário feminino; 

 Uma central de material esterilizado; 

 Uma copa com um refeitório; 

 Uma sala de expurgo; 

 Área verde; 

 Um posto policial; 

 Um guarda maca; 

 Leitos de Observação: masculino, feminino, isolamento, sala vermelha. 
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 8.2 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

A assistência à saúde compreenderá o conjunto de serviços oferecidos ao usuário desde seu acolhimento 
inicial, atendimento em caráter ambulatorial, eventual estada na observação na UPA, passando pela alta até 
o seguimento pós-alta, incluindo-se os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou 
complementar o diagnóstico e as terapêuticas indicadas. 

A população de Camaçari BA visa contar com assistência multidisciplinar, equipamentos específicos, 
recursos humanos especializados e acesso a tecnologias destinadas ao melhor diagnóstico e terapêutica 
atendendo às disposições das portarias do Ministério da Saúde. 

 8.3 SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA – SADT 

Estes Serviços destinam-se à investigação diagnóstica e ações terapêuticas para a população, onde os 
serviços essenciais e de emergência deverão estar disponíveis durante 24 horas por dia 7 dias pó semana. 
São eles: serviço de laboratório, eletrocardiograma e raio x. 

8.4 SERVIÇOS DE APOIO 

São considerados serviços de apoio: 

     Serviço de Alimentação                                                                  

     Serviço de ambulância                                                                               

     Serviço de Segurança Armada                                                            

     Serviço de Higiene e Limpeza                                                                 

     Serviço de Lavanderia                                                                            

     Serviço de Dedetização                                                                           

     Serviço Laboratorial                                                                                

     Serviço de Engenharia Clínica                                                                

     Serviço de Ar-Condicionado                                                                         

     Serviço de Contabilidade                                                                            

     Serviço de Consultoria                                                                           

     Publicações                                                                                      

     Serviço de Assessoria Jurídica                                                             

     Serviço de Assessoria de Imprensa                                                       

     Apoio Operacional e Logístico                                                          

     Pesquisa e Desenvolvimento – P & D                                                   

     Tecnologia da Informação                                                                       

     Treinamento                                                                                                               

 São considerados serviços terceirizados: 

   Telefonia                                                                                                                                                           
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    Locação de Gerador 180KVA                                                                         

    Água e Esgoto                                                                                                 

    Energia Elétrica                                                                                           

    Recarga de Extintores                                                                                           

    Reparos Prediais 

AQUISIÇÕES OPERACIONAIS 

  São consideradas aquisições Operacionais 

  Materiais e Medicamentos                                                                           

  Gases Medicinais                                                                                                 

  Material de Expediente                                                                                          

  Impressos 

  Uniformes 

8.5  NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO – NIR 

Deverá ser implantado quando iniciadas as atividades assistenciais e utilizar sistema informatizado via web, 
conforme modelo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Será responsável pela interlocução com a Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari BA e com a Central 
Municipal de Regulação das Urgências e de Leitos, cabendo ao mesmo notificar a disponibilidade de 
exames e leitos disponíveis na UPA para observação. O Serviço funcionará 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, emitindo notificação de vagas em pelo menos 02 (dois) turnos diários, de acordo com as normas 
exaradas pela Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari. 

8.6 NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO E PROGRAMAS ESPECIAIS 

Caso ao longo da execução das atividades relacionadas neste Termo de Referência, a CONTRATADA se 
propuser ou for requisitada a realizar outros tipos de atividades, seja pela introdução de novas 
especialidades médicas, seja pela realização de programas especiais para determinado tipo de usuário ou 
pela introdução de novas categorias de exames laboratoriais, estas atividades poderão ser implantadas com 
a aprovação da Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari, após análise técnica, sendo quantificadas 
separadamente do atendimento rotineiro na unidade aqui especificada. Sua orçamentação econômico-
financeira será discriminada e homologada através de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. 

 9. CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO 

Possuir registro ou inscrição de pessoa jurídica nos Conselhos de Classe relacionados abaixo, em plena 
validade, com indicação do objeto social compatível com o objeto do contrato: 

a) Conselho Regional de Medicina; 

b) Conselho Regional de Administração. 

Comprovar que possui em seu quadro permanente os profissionais relacionados abaixo, para atuarem como 
responsáveis técnicos na supervisão da execução dos serviços objetos da contratação, acompanhado de 
prova de regularidade dos mesmos perante os seus conselhos profissionais, numa das formas a seguir, 
estando estes já regularizados até a data da publicação deste Edital: 

Relação de documentação comprobatória: 
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a) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

c) Contrato de prestação de serviço. 

Relação de profissionais responsáveis técnicos que deverão constar como corpo técnico da Organização 
Social: 

a) Responsável técnico em Medicina; 

b) Responsável técnico em Administração; 

c) Responsável técnico em Enfermagem; 

d) Responsável técnico em Serviço Social; 

e) Responsável técnico em Nutrição; 

f) Responsável técnico em Farmácia. 

A concorrente deverá comprovar a sua aptidão técnica através de atestado de capacidade técnica em nome 
da OS ou do responsável técnico, dando conta da realização de serviços relativos à execução de serviços 
de gestão em unidade de saúde e/ou afins, fornecido por pessoa (s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação. 

 9.1 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma 
ou mais das situações a seguir: 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

b) Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

c) Reunidos sob forma de consórcio; 

d) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93; 

e) Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, 
acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador ou 
responsável técnico, consoante o artº 9º da Lei 8.666/93; 

f) Entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de 
associados ou sócios; 

g) Sindicatos, associações de classe ou representação de categoria profissional; 

h) Instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e 
confessionais; 

i) Organizações partidárias e assemelhadas, inclusive fundações; 

j) Escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 

k) Cooperativas; 

l) Entidades desportivas e recreativas dotadas de estrutura ou escopo empresarial. 

As Organizações Sociais participantes deverão estar qualificadas como Organizações Sociais, no âmbito do 
Município de Camaçari, nos termos descrito nas Leis Municipais nº 749/2006 e alterada pela Lei Municipal 
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nº 1336/2014, antes da data da Seleção Pública. 

A entidade é obrigada a declarar no procedimento de chamamento se é beneficiária de isenção de 
contribuição para a seguridade social prevista na Lei 12.101/2009. 

10. INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 INDICADORES QUANTITATIVOS 

A análise dos indicadores Quantitativos relacionados no quadro abaixo permitirá calcular o valor da 
Transferência de Recursos Mensal, no que concerne a parte variável do repasse. 

  

INDICADOR METAS PONTUAÇÃO 

Percentual de usuário que tiveram 
seu risco classificado (nº de 
usuários que passaram pela 
classificação de risco/total de 
usuários atendidos) 

100% 

Atingir 100% da meta - 200 pontos 
90 a 99% da meta 180 
pontos                80 a 89% da meta 
160 pontos                 70 a 79% da 
meta 120 pontos Menor que 70% 
não pontua 

  

Percentual de satisfação do usuário 
Maior ou igual a 70% de bom e 
ótimo. 

Até 70% de bom e  Ótimo - 100 
pontos    Entre 50 e 69% - 50 
pontos                        Menos que 
50% - não pontua 

  

Tempo médio de espera entre a 
classificação de risco e a consulta 
médica, para usuários classificados 
como "amarelo"/Urgente. 

Até 60 minutos 

Até 60 min - 100 
pontos.                            De 61 min 
a 80 min - 50 pontos.       Acima de 
140 min - não pontua. 

  

Tempo médio de espera entre a 
classificação de risco e a consulta 
médica, para usuários classificados 
como "verde"/pouco Urgente. 

Até 120 minutos 

Até 120 min - 100 
pontos                            De 121 min 
a 140 min - 50 pontos.             
Acima de 140 min - não pontua. 

  

Tempo médio de espera entre a 
classificação de risco e a consulta 
médica, para usuários classificados 
como "azul"/não urgente. 

Até 240 minutos 

Até 240 minutos - 100 
pontos.                   De 241 min a 
260 minutos - 50 pontos.   Acima de 
260 min - não pontua. 

  

Percentual de usuários 
encaminhados para internação 
hospitalar (número de usuários que 
necessitam de internação / total de 
usuários atendidos no mesmo 

período de tempo x 100). 

Até 5% 

Atingir a meta - 100 
pontos.                       90 a 99% da 
meta - 80 pontos.                    80 a 
89% da meta - 50 
pontos.                    70 a 79% da 
meta - 30 pontos.                    Menor 
que 70% da meta - não pontua. 

  

        

  10.2 INDICADORES QUALITATIVOS 

A avaliação da CONTRATADA quanto ao alcance de metas qualitativas será feita com base nos seguintes 
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Indicadores de Desempenho, a partir do início da operação da unidade de internação, conforme 
apresentação abaixo: 

INDICADOR METAS FONTES DE VERIFICAÇÃO 

Implantar comissões de Controle 
de Infecção Pré-Hospitalar, 
Comissão de Ética Médica, 
Comissão de verificação de 
óbitos, Comissão de Revisão de 
Prontuários e Comissão de 
Vigilância Epidemiológica. 

Comissões implantadas em até 
30 dias, com a realização de, 
ao menos 1 reunião 

Portaria da comissão e Ata da 
reunião (300 pontos) 

  

Implantação de Atendimento aos 
Usuários. 

Serviço implantado em até 90 
dias, com retorno das 
demandas em até 15 dias e 
100% das demandas 
registradas. 

Serviço de Ouvidoria 0800 (100 
pontos). 

  

Implantar protocolos clínicos para 
as patologias mais prevalentes 
em urgência e emergência. 

Implantar ou reciclar os 
protocolos a cada 6 meses, 
com qualificação de toda 
equipe. 

Protocolos implantados e equipe 
qualificada (100 pontos). 

  

Avaliação mensal da satisfação 
do usuário atendido na UPA II 
Gleba A/Gravatá. 

Garantir a participação de ao 
menos 50% dos usuários 
atendidos na UPA II Gleba 
A/Gravatá. 

Relatório consolidado da 
pesquisa de satisfação realizada 
pela contratante (100 pontos). 

  

  

Apresentação dos dados 
produzidos, de forma sistemática 
e atualizada para alimentação do 
sistema de informações utilizado 
pela Secretaria de Saúde de 
Camaçari. 

Dados estatísticos de 
atendimento mensal entregue 
em meio magnético para serem 
processados pela Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Camaçari. 

Relatório Mensal dos dados (100 
pontos). 

  

      

 Desse modo, o Cálculo de Repasse Mensal se dará da seguinte forma: 

RM = PF (80%) + PV (ATÉ 20% DOS CUSTOS) 

ONDE: 

RM = REPASSE MENSAL 

PF = PARCELA FIXA 

PV = PARCELA VARIÁVEL 

O cálculo da PARCELA VARIÁVEL será realizado a partir da pontuação dos indicadores para avaliação dos 
serviços, quantitativos e qualitativos atingida pela CONTRATADA. A pontuação máxima possível é de 1400 
pontos, conforme demonstrado na tabela de metas/indicadores acima. 

 Para cálculo do valor da PARCELA VARIÁVEL será aplicado o escalonamento a seguir: 
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PERCENTUAL DE ALCANCE DE METAS 
PERCENTUAL DA PARCELA VARIÁVEL A SER 
TRANSFERIDO 

De 0 a 50% 0%   

De 51 a 70% 70%   

De 71 a 80% 80%   

De 81 a 90% 90%   

De 91 a 100% 100%   

      

                  

 11. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 11.1 TRANSFERÊNCIA MENSAL DE RECURSOS 

O cálculo do valor da Transferência Mensal de Recursos equivalerá a 1/12 do Valor Total do Contrato de 
Gestão. 

A comprovação da utilização dos recursos transferidos deverá ser apresentada mensalmente até o dia 10 
do mês subsequente, através da Prestação de Contas do mês anterior. 

A transferência de recursos orçamentários será realizada de acordo com a apresentação de relatório de 
prestação de contas mensal de contas, obedecendo ao calendário da CONTRATANTE. 

As despesas previstas e não realizadas no mês de referência deverão ser objeto de ajustes nos 
demonstrativos do mês subsequente. 

Deverá ser restituído ao Poder Público o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores repassados, 
em caso de desqualificação da Organização Social. 

No caso do item anterior, a Organização Social deverá transferir, integralmente, à CONTRATANTE, os 
legados ou doações que lhe foram destinados, benfeitorias, bens móveis e imobilizados, instalados nos 
equipamentos de saúde, bem como os excedentes financeiros decorrentes da prestação de serviços da 
assistência objeto deste contrato. 

 11.2 CRONOGRAMA ANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Quando da emissão da Ordem de Serviço do Contrato de Gestão, será autorizada a Transferência de 
Recursos nº 1, referente ao Custeio do primeiro mês, e assim, sucessivamente, até o 12, quando ocorrerá a 
última Transferência Mensal de Recursos (antecipando o mês 12). 

A autorização para a transferência dos recursos referentes ao mês 1 será dada a partir da emissão da 
Ordem de Serviço do Contrato de Gestão, conforme Cronograma da CONTRATANTE. 

As transferências das parcelas (a partir da 2ª) previstas no contrato só serão efetuadas mediante a 
demonstração do cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas, relativas aos empregados vinculados 
ao contrato, referente ao mês anterior à data do pagamento. 

A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à CONTRATANTE, a Planilha abaixo preenchida para 
fins de avaliação do Contrato de Gestão. 
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12. EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS 

1. HEMOGRAMA COMPLETO 

2. SUMÁRIO DE URINA 

3. MAGNÉSIO 

4. UREIA SORO 

5. CREATININA SORO 

6. PROTEINA C REATIVA 

7. CKMB 

8. TROPONINA I 

9. CPK CREATINOFOSFOQUI 

10. POTASSIO SORO 

11. SÓDIO SORO 

12. TGP ? ALT TRANSAMINAS 

13. TGO ? AST TRANSAMINAS 

14. HEMOSSEDIMENTAÇÃO 

15. BETA HCG QUALITATIVO 

16. DENGUE SOROLOGIA 

17. GLICOSE EM JEJUM 

18. AMILASE 

19. GAMA-GLUTAMIL TRANS 

20. FOSFATASE ALCALINA 

21. HIV ANTI 1 2 TEST 

22. BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES 

23. PROTEINAS TOTAL E FRAÇÕES 

24. TEMPO DE PROTOMBINA 

25. ACIDO URICO SORO 

26. CALCIO SORO 

27. TEMPO TROMB PARCIAL A 

28. HCV HEPATITE C ANT 

29. LDH DESIDROGENASE LA 

30. D DÍMERO 
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31. SANGUE OCULTO NAS FEZES 

32. DENGUE IgM IgG Ag 

33. ZIKA IgM IgG 

34. CHINKUNGUNYA IgM IgG 

35. SALMONELLA 

36. COAGULOGRAMA BÁSICO 

37. COLESTEROL 

38. HEMOGASOMETRIA ARTERIAL 

39. GRUPO SANGUÍNEO 

40. PARASITOLÓGICO DE FEZES 

41. TRIGLICÉRIDES 

42. LACTATO 

43. LIPASE 

44. FERRO SÉRICO 

45. DESIDROGENASE LÁTICA 

46. DESIDROGENASE LÁTICA ISOENZIMAS FRAÇÕES 

47. TEMPO DE TROMBOPLASTINA ATIVIDADE (PTTA) 
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SELEÇÃO PÚBLICA Nº 0002/2019 – COMPEL  
ANEXO II – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

 

1. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

Entende-se que o Programa de Trabalho é a demonstração do conjunto dos elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil das Unidades e o trabalho técnico 
gerencial definido no objeto da Seleção. 

O Programa deve ser elaborado conforme cronograma de ativação de atividades assistenciais, ressaltando 
as atividades que serão realizadas e a estimativa de despesas referentes a cada etapa de funcionamento. 

O Programa de Trabalho deverá ser apresentado em versão impressa e eletrônica (mídia CDR, texto 
formato doc e planilha formato . xls). A versão impressa deverá ser apresentada em volumes encadernados 
com, no máximo, 300 páginas cada. A numeração das páginas deverá ser sequencial para todos os 
volumes do Programa de Trabalho. 

A versão eletrônica deverá apresentada em CDR contendo pastas com a designação estabelecida neste 
Roteiro: CRITÉRIO NOTA TÉCNICA (C1, C2, C3) E CRITÉRIO NOTA DE PREÇO (Proposta econômica). 

2. CRITÉRIO PARA NOTA TÉCNICA 

Programa de Trabalho para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 
Atendimento Porte V Gleba A/ Gravatá, em Camaçari BA. 

2.1 Proposta de Modelo Gerencial/Assistencial (C1) 

 
Este item deverá caracterizar o Modelo Gerencial e Assistencial da UPA, especificada neste Termo de 
Referência e deverá conter os seguintes tópicos: 

a) Organograma; 

b) Protocolos e organização de atividades assistenciais para atender ao Termo de Referência e seus 
subitens; 

c) Protocolos e organização do Serviço de Farmácia, incluindo implantação de dispensação de dose 
unitária; 

d) Protocolos e organização do Serviço de Nutrição e atividades de apoio; 

e) Atividades Administrativas e Financeiras; 

f) Proposta de quantificação da assistência, incluindo eventual proposta de incremento de atividade; 

g) Apresentação da Política de Gestão de Pessoas a ser praticada, inclusive com os critérios que 
serão utilizados para a seleção de pessoal; 

h) Apresentação do dimensionamento de recursos humanos estimados, com o preenchimento do 
quadro abaixo: 
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CATEGORIA 

PROFISSIONAL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

QUANTIDADE SALÁRIO (R$) 
ÁREA DE 

TRABALHO 

     

     

     

     

 

2.2 Proposta de Atividades Voltadas para Qualidade (C2) 

As propostas de atividades voltadas à qualidade deverão estar orientadas a obter e garantir a melhor 
assistência possível, dado o nível de recursos e tecnologia existentes. O ente interessado estabelecerá em 
sua oferta, entre outras: 

a) Proposta de funcionamento das Comissões Técnicas que implantará a Unidade de Pronto 

atendimento Porte V, Gleba A/ Gravatá solicitadas no Termo de Referência, especificando: perfil 

dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões;  

b) Organização do Serviço de Arquivo de Prontuários Médicos;  

c) Monitoramento de indicadores de desempenho hospitalar de qualidade e de produtividade, dentre 

outros; 

d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento acima;  

e) Proposta de Serviço de Atendimento ao Usuário e Pesquisa de Satisfação;  

f)     Proposta de Educação Permanente;  

g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos;  

h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação;  

i)     Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantado ou em desenvolvimento pela 

Organização Social: apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, 

metodologia, cronograma de implantação, orçamento previsto, etc.  
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2.3 Qualificação Técnica (C3) 

a)  Certificar experiência anterior em gestão de serviços de pronto atendimento ou urgência e 
emergência em no mínimo 6 (seis) meses; 

b) Certificar experiência anterior em gestão de serviços de saúde públicos, mediante comprovação;  

c) Possuir Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, em 
consonância com a legislação do Ministério do Trabalho. 

d) Possuir qualificação de Organização Social no Estado da Bahia; 

e) Possuir Título de Utilidade Pública Municipal; 

 

3. CRITÉRIO PARA NOTA DE PREÇO (Proposta Econômica) 

 
A Proposta Econômica deverá ser apresentada detalhada, no quadro de Despesas de Custeio e 
Investimento conforme Termo de Referência, Projeto Básico e Estudo de Viabilidade, quadro de despesas 
(rubricas), apontando o volume de recursos financeiros alocados para cada tipo de despesa, ao longo de 
cada mês de execução do Contrato de Gestão. 
 
Para cálculo da pontuação, serão considerados os seguintes percentuais de acordo com o total da 
pontuação: 
 
 De 5,1% até 10% abaixo do valor global: 30 pontos; 
 De 0,01% até 5% abaixo do valor global: 27,5 pontos; 
 Valor da proposta igual ao valor global: 25 pontos. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL  
ANEXO III – PROGRAMA DE TRABALHO 

1. PROPOSTA DE TRABALHO 

O Programa de Trabalho para gestão da Unidade de Pronto Atendimento Porte V, Gleba A/Gravatá, 
baseado nas especificações e condições previstas no Termo de Referência, será analisado e pontuado 
conforme o quadro abaixo: 

CRITÉRIOS (em referência ao anexo II) PONTUAÇÃO MÁXIMA 

C1 – proposta de modelo assistencial / gerencial. 25 pontos 

C2 – Propostas de atividades voltadas a 
qualidade. 

25 pontos 

C3 – Qualificação Técnica 50 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 PONTOS 
 

1.1 Serão desclassificados os Programas que:  

1.1.1 Obtiverem pontuação igual a 0 (zero) em qualquer um dos Critérios; 

1.1.2 As propostas técnicas que não atingirem uma pontuação total mínima de 60 (sessenta) pontos nos 
Critérios:   

C.1 - Atividade  

C.2 - Qualidade  

C.3 - Qualificação Técnica  

1.1.3 Não atenderem às exigências deste Termo de Referência; 
1.1.4 Que contiverem uma estimativa de despesas para custeio das atividades na Unidade de Pronto 
Atendimento Porte V, Gleba A/Gravatá com valores inexequíveis.  
1.2 No julgamento da Pontuação Técnica para a definição da Nota Técnica (NT) será considerado o 
somatório dos resultados obtidos, conforme fórmula a seguir:  
Será declarada vencedora do Chamamento Público a entidade classificada, cuja avaliação total das 
propostas, técnica e econômica, venha a obter a melhor pontuação, assim considerada aquela que atingir a 
maior média ponderada das valorações das propostas de técnica e econômica, de acordo com a fórmula 
acima descrita. 

NT = C1+ C2+ C3 

1.2.1 O julgamento do Programa de Trabalho será definido através do ITP (Índice Técnico da Proposta), que 
consistirá no resultado da apuração obtida na Nota Técnica (NT), dividida pela pontuação Maior de Nota 
Técnica (MNT) dentre todas as propostas:  

 
NT 

ITP = _______ x 10 
MNT 

1.2.2 No julgamento das Propostas para a definição da Nota de Preço (NP) serão avaliados os Preços 
Propostos (PP) pelos participantes da seleção, em relação à Proposta de Menor Preço (MP), conforme 
fórmula a seguir:  

 
MP 

NP = _______ x 10 
PP 
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1.3 A classificação das propostas far-se-á pela média ponderada das Propostas Técnicas e Econômicas, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula com os respectivos pesos: 

PROPOSTA TÉCNICA: PESO = 70  

PROPOSTA DE PREÇOS: PESO = 30 

 
A= ((ITPx70) + (NPx30)) 

100 

Onde: A = Avaliação 

ITP = Índice Técnico de Proposta 

NP = Nota de Preço 

 
Será declarada vencedora do Chamamento Público a entidade classificada, cuja avaliação total das 
propostas, técnica e econômica, venha a obter a melhor pontuação, assim considerada aquela que atingir a 
maior média ponderada das valorações das propostas de técnica e econômica, de acordo com a fórmula 
acima descrita. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL  
ANEXO IV – MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

 
 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

Item C1: PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ ASSISTENCIAL – No conjunto da Proposta 
corresponde a 25 pontos. 

Avalia a adequação da Proposta de organização dos serviços e execução das atividades assistenciais à 
capacidade operacional da Unidade. Observa os meios sugeridos, resultados e cronogramas. 

Item C2: PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE – No conjunto da Proposta equivale 
a 25 pontos. 

Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos serviços para a eficácia das 
ações de assistência e a Humanização das relações entre equipe profissional, população demandante dos 
serviços da Unidade de Pronto Atendimento Porte V, Gleba A/Gravatá e a comunidade. 

Item C3: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – No conjunto da Proposta equivale a 50 pontos. 

Identifica capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores bem-sucedidas, habilidade na 
execução das atividades, meio de suporte para a efetivação das atividades finalísticas assistenciais, com 
profissionais habilitados, na busca de desenvolvimento para a saúde coletiva. 

 

Critérios (Em referência ao Anexo II) ITENS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

C.1 – PROPOSTA DE MODELO 
ASSISTENCIAL / GERENCIAL 

(a) 03 
(b) 04 
(c) 03 
(d) 03 
(e) 03 
(f) 03 
(g) 03 
(h) 03 

 TOTAL 25 PONTOS 

C.2 – PROPOSTA DE ATIVIDADES 
VOLTADAS A QUALIDADE 

(a) 03 
(b) 02 
(c) 03 
(d) 03 
(e) 03 
(f) 03 
(g) 03 
(h) 03 
(i) 02 

TOTAL 25 PONTOS 

C.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

(a) 10 
(b) 10 
(c) 10 
(d) 10 
(e) 10 

TOTAL 50 PONTOS 
 
PONTUAÇÃO TOTAL 

 
 

100 POTOS 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL  
ANEXO V – MODELO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

  

TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DO IMÓVEL SITUADO NA 
RUA___________________ No.____ NO MUNICÍPIO DE ______________, E NA 
RUA _________ No ______, NO MUNICÍPIO DE __________, NESTE ESTADO E 
DOS BENS MÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM: 1) SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CAMAÇARI - BA, COMO PERMITENTE, E 2)________________, 
COMO PERMISSIONÁRIO, NA FORMA ABAIXO: 

Aos ____ dias do mês de _________ de 20__, na Secretaria de ______ do Município de Camaçari, situada 
na___________, perante as testemunhas abaixo assinadas, presentes, de um lado o Município de 
Camaçari - BA, através da Secretaria Municipal de Saúde, doravante designado simplesmente Município, 
neste ato representado pelo Sr.______________, (Qualificar), e, de outro lado, ________________, 
domiciliado/sediado no Município de ______________, na Rua __________, no. ____, inscrito no 
CPF/CNPJ sob o no. ___________, doravante designado simplesmente PERMISSIONÁRIO, neste ato 
representado por ___________, é assinado o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS E 
DE BENS MÓVEIS a título precário, na forma do constante no processo administrativo no ___________, 
aplicando-se a este Termo, irrestrita e incondicionalmente, as disposições legais, bem como pelas cláusulas 
e condições seguintes: 

PRIMEIRA: - (objeto) – Constitui objeto desta permissão de uso o (os) imóvel(is) de propriedade do 
Município, situados na Rua ____________ no. _____, no Município de ____________ e na Rua 
____________ no. _____, no Município de ____________e os bens móveis relacionados. 

SEGUNDA: - (Destinação dos bens) – Os bens que terão o uso permitido através do presente instrumento 
destinar-se-ão, exclusivamente, à prestação de assistência à saúde da população, vedada a sua destinação 
para finalidade diversa, sob pena de rescisão de pleno direito do presente instrumento. 

TERCEIRA: - (Prazo) – A presente permissão de uso será válida apenas enquanto estiver em vigor o 
contrato de gestão nº XXX/2019, do qual é parte integrante. 

QUARTA: - (Conservação dos bens) – Obriga-se o PERMISSIONÁRIO a conservar os bens que tiverem o 
uso permitido, mantendo-os permanentemente limpo e em bom estado de conservação, incumbindo-lhe, 
ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até a efetiva devolução. 

QUINTA: - (Montagens, construções, benfeitorias) – É vedado ao PERMISSIONÁRIO realizar construções 
ou benfeitorias, sejam estas de que natureza forem, sem prévia e expressa autorização da Secretaria de 
Municipal de Saúde, devendo-se subordinar eventual montagem de equipamentos ou a realização de 
construções também às autorizações e aos licenciamentos específicos das autoridades municipais 
competentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: - Finda a permissão de uso, reverterão automaticamente ao patrimônio do 
MUNICÍPIO, sem direito à indenização ou à retenção em favor do PERMISSIONÁRIO, todas as 
construções, benfeitorias, equipamentos e/ou instalações existentes nos imóveis, assegurado ao 
MUNICÍPIO, contudo, o direito de exigir a sua reposição à situação anterior e a indenização das perdas e 
danos que lhes venham a ser causadas. 

SEXTA: - (Fiscalização) – Obriga-se o PERMISSIONÁRIO a assegurar o acesso aos bens que tenham o 
uso permitido aos servidores da Secretaria Municipal de __________, ou de quaisquer outras repartições 
públicas municipais, incumbidos de tarefas de fiscalização geral, ou em particular, da verificação do 
cumprimento das disposições do presente termo. 
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SÉTIMA: - (Obrigações para com terceiros) – O MUNICÍPIO não será responsável por quaisquer 
compromissos ou obrigações assumidas pelo PERMISSIONÁRIO com terceiros, ainda que vinculados ou 
decorrentes do uso dos bens objeto deste termo. Da mesma forma, o MUNICÍPIO não será responsável, 
seja a que título for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em decorrência de atos do 
PERMISSIONÁRIO ou de seus empregados, visitantes, subordinados, prepostos ou contratantes. 

OITAVA: - (Outros encargos) – O PERMISSIONÁRIO fica obrigado a pagar toda e qualquer despesa, 
tributos, tarifas, custas, emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram 
direta ou indiretamente deste termo ou da utilização dos bens e da atividade para a qual a presente 
permissão é outorgada, inclusive encargos previdenciários, trabalhistas, securitários, auxílio alimentação e 
transporte, cabendo ao PERMISSIONÁRIO providenciar, especialmente, os alvarás e seguros obrigatórios e 
legalmente exigíveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO: - O PERMISSIONÁRIO não terá direito a qualquer indenização por parte do 
MUNICÍPIO, no caso de denegação de licenciamento total ou parcial da atividade que se propõe a realizar 
nos imóveis objetos deste termo. 

NONA: - (Restrições outras no exercício dos direitos desta permissão) – O PERMISSIONÁRIO reconhece o 
caráter precário da presente permissão e obriga-se, por si, seus herdeiros e sucessores: 

 a restituir os imóveis e os bens móveis ao MUNICÍPIO, nas condições previstas no parágrafo 
único da cláusula décima segunda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado do 
recebimento do aviso que lhe for dirigido, sem que haja necessidade do envio de qualquer 
interpelação ou notificação judicial, sob pena de desocupação compulsória por via 
administrativa; 

 a não usar os bens senão na finalidade prevista na cláusula segunda deste termo; 
 a não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, inclusive a 

seus eventuais sucessores, os bens objeto desta permissão ou os direitos e obrigações dela 
decorrentes, salvo com expressa e prévia autorização do Prefeito e assinatura de termo 
aditivo para tal finalidade. 

DÉCIMA: - (Condições de Devolução) – Finda a qualquer tempo a permissão de uso deverá o 
PERMISSIONÁRIO restituir os bens em perfeitas condições de uso, conservação e habitabilidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer dano porventura causado aos bens que tiverem o uso permitido será 
indenizado pelo PERMISSIONÁRIO, podendo o MUNICÍPIO exigir a reposição das partes danificadas ao 
estado anterior ou o pagamento do valor correspondente ao prejuízo em dinheiro, como entender melhor 
atenda ao interesse público. 

DÉCIMA-PRIMEIRA: - (Devolução dos bens) – O PERMISSIONÁRIO ficará sujeito à multa de até 5% (cinco 
por cento) sobre o valor do CONTRATO DE GESTÃO, se findada por qualquer das formas aqui previstas a 
permissão de uso e o PERMISSIONÁRIO não restituir os bens na data do seu termo ou sem a observância 
das condições em que o recebeu. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A multa incidirá até quando os bens forem efetivamente restituídos ou retornem 
àquelas condições originais, seja por providências do PERMISSIONÁRIO, seja pela adoção de medidas por 
parte do MUNICÍPIO. Nesta última hipótese, ficará o PERMISSIONÁRIO também responsável pelo 
pagamento de todas as despesas realizadas para tal finalidade. 

DÉCIMA-SEGUNDA: - (Remoção de Bens) – Terminada a permissão de uso ou verificado o abandono 
do(s) imóvel(is) pelo PERMISSIONÁRIO, poderá o MUNICÍPIO promover a imediata remoção compulsória 
de quaisquer bens não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados 
dos imóveis, sejam eles do PERMISSIONÁRIO ou de seus empregados, subordinados, prepostos, 
contratantes ou de terceiros. 

§1o. Os bens anteriormente mencionados poderão ser removidos pelo MUNICÍPIO para local de sua 
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escolha, não ficando este responsável por qualquer dano que aos mesmos venham a ser causados, antes, 
durante ou depois da remoção compulsória, nem tampouco pela sua guarda, cujas despesas ficam a cargo 
do PERMISSIONÁRIO. 

§2o. Se esses bens não forem retirados pelos respectivos proprietários, dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias após a data de sua remoção, poderá o MUNICÍPIO, mediante decisão da Administração Municipal: I) 
doá-los, em nome do PERMISSIONÁRIO, a qualquer instituição de beneficência ou, quando de valor 
inexpressivo, deles dispor livremente; II) vendê-los, ainda em nome do PERMISSIONÁRIO, devendo, nessa 
hipótese, empregar a quantia recebida para o ressarcimento de qualquer débito do PERMISSIONÁRIO para 
com o MUNICÍPIO ou de despesas incorridas, depositando eventual saldo positivo, em nome do 
PERMISSIONÁRIO, na conta-corrente informada pelo Fundo Municipal de Saúde de Camaçari. Para a 
prática dos atos supramencionados, concede o PERMISSIONÁRIO, neste ato, ao MUNICÍPIO, poderes 
bastantes, com expressa dispensa da obrigação de prestação de contas. 

DÉCIMA-TERCEIRA: - (Rescisão de Pleno Direito) – A presente permissão de uso estará rescindida de 
pleno direito com o término da vigência do Contrato de Gestão. 

§1o - Além do término do Contrato de Gestão, o descumprimento, pelo PERMISSIONÁRIO, de qualquer das 
obrigações assumidas dará ao MUNICÍPIO o direito de considerar rescindida de pleno direito a presente 
permissão, mediante aviso com antecedência de 30 (trinta) dias. 

§2o: - Rescindida a permissão, o MUNICÍPIO, de pleno direito, se reintegrará na posse dos imóveis e de 
todos os bens móveis afetados à permissão, oponível inclusive a eventuais cessionários e ocupantes. 

DÉCIMA-QUARTA: - (Notificações e Intimações) – O PERMISSIONÁRIO será notificado das decisões, dos 
despachos proferidos ou que lhe formulem exigências através de qualquer uma das seguintes formas: I) 
Publicação no Diário Oficial da União, com a indicação do número do processo e nome do 
PERMISSIONÁRIO; II) por via postal, mediante comunicação registrada e endereçada ao 
PERMISSIONÁRIO, com aviso de recebimento (A.R.); III) pela ciência que do ato venha a ter o 
PERMISSIONÁRIO: a) no processo, em razão de comparecimento espontâneo ou a chamado de repartição 
do MUNICÍPIO; b) através do recebimento de auto de infração ou documento análogo. 

DÉCIMA-QUINTA: - (Rito Processual) – A cobrança de quaisquer quantias devidas ao MUNICÍPIO e 
decorrentes do presente Termo, inclusive multas, far-se-á mediante processo administrativo, pelo processo 
de execução, mediante inscrição em Dívida Ativa, na forma da lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO: - Por essa via o MUNICÍPIO poderá cobrar não apenas o principal devido, mas 
ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa contratual, fixada em 10% 
(dez por cento) do valor do débito, e honorários de advogado, pré-fixados estes em 20% (vinte por cento) do 
valor em cobrança, além das custas e despesas do processo. 

DÉCIMA SEXTA: - (Condições Jurídico-Pessoais) – O PERMISSIONÁRIO apresenta, neste ato, toda a 
documentação legal comprovando o atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à 
lavratura deste Termo, que, lido e achado conforme, é rubricado e assinado pelas partes interessadas, 
pelas testemunhas e por mim que o lavrei. 

Camaçari, _____ de ________________ de _____. 
 
 
 

Secretário de Saúde de Camaçari – BA 

PERMISSIONÁRIO 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL  
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO 

 
 

Contrato de gestão que entre si celebram o MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI e a empresa __________________ 

 
 
 

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/n

o
, Camaçari – BA, representado neste ato pelo Secretário de Saúde, Sr. ELIAS NATAN 

MORAES DIAS, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
197.991.955-00, doravante denominado CONTRATANTE, e (PESSOA JURÍDICA), com sede à 
(endereço), (e-mail), (telefone), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° (CNPJ) representada neste ato por (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), 
(profissão), (nacionalidade), (estado civil), portador da carteira de identidade n

o
 (CI) inscrito no Cadastro 

de Pessoas Físicas sob o n° (CPF) residente e domiciliado na Rua (ENDEREÇO DO REPRESENTANTE 
LEGAL DA EMPRESA), doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo  
processo administrativo n.º 0922.11.07.682.2019 e que se regerá pelo disposto na Lei Federal N.º 
8.666/93 e Lei Municipal n.º803/2007, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos: 
 
a) Edital CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL e seus anexos. 
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em ____/_____/______. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto deste CONTRATO DE GESTÃO é a gestão de serviço especializado de contrato de gestão, 
operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Porte V Gleba 
A/Gravatá, no município de Camaçari BA, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do 
gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde, elencados no edital de CHAMAMENTO 
PUBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL e seus anexos.  
 
§ 1º Os anexos do Edital de CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL e seus anexos, fazem 

parte indissociável deste contrato de gestão independente de transcrição. 
 
§ 2º A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro 

do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nos serviços de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato de gestão, e as supressões resultantes 
de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO E DA CAPTAÇÃO DE RECURSO 
 
As despesas decorrentes do presente contrato de gestão correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
UNIDADE GESTORA PROJETO/ATIVIDADE: ELEMENTO DE 

DESPESA: 
FONTE: 

04 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

4025 – AÇÕES 
INTEGRADAS E 
ARTICULADAS EM 
PARCERIA COM 
ENTIDADES DE 
ASSISTENCIA EM 
SAÚDE. 

33503900 – OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA. 
 

0114000 – 
TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE - SUS 
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Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros. 
 
§1º Os recursos financeiros necessários à execução do objeto do Contrato de gestão, pela 

CONTRATADA serão obtidos na forma descrita no Termo Referência do Edital de CHAMAMENTO 
PUBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO  
 
Na hipótese de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de gestão, que inviabilize a sua 
boa execução nas condições inicialmente pactuadas, a revisão ocorrerá na forma descrita no Termo Referência 
do Edital de CHAMAMENTO PUBLICO N.º 0002/2019 – COMPEL. 

  
§1º A comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro a que se refere esta cláusula deverá ser feita 

através da apresentação dos demonstrativos de custos associado à operacionalização da Unidade de 
Pronto atendimento Porte V, Gleba A/Gravata. 

 
§2º Qualquer alteração ou modificação das condições iniciais, decorrentes de má gestão, culpa e/ou dolo 

da CONTRATADA, verificada por ocasião do encerramento do prazo inicial de vigência previsto no 
“caput” da cláusula quinta, poderá ensejar a não dilação de prazo ou renovação do presente contrato 
de gestão. 

 
§3º Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos termos da 

Constituição Federal, sem que decorra direito a indenização. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado mensalmente, em até 20 (vinte) dias, contados a partir da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pela Secretaria de Saúde de 
Camaçari. 
 
§ 1º A CONTRATADA, para recebimento do pagamento mensal, deverá atender todas as condições 

elencadas no Termo Referência do Edital de CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
 
A vigência deste contrato de gestão será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, 
podendo o prazo ser prorrogado por iguais períodos sucessivos conforme interesse das partes, até o 
limite da lei, depois de demonstrada a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e, 
ainda, a indicação, garantia e aprovação dos recursos orçamentários necessários para as despesas. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços deverão ser executados na Unidade de Pronto Atendimento Gravatá/Gleba A, localizado na 
Avenida, do Canal, s/n.º, Bairro Gleba A, Camaçari, Bahia. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A fiscalização dos serviços será realizada por representante da Secretaria de Saúde, para verificação do 
cumprimento das Clausulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo 
que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações 
assumidas perante a CONTRATANTE. 
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§1º Competirá ao representante da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari – SESAU, proceder ao 
acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em termos definitivos, sua 
conclusão. 
 

§2º O serviço será autorizado mediante Nota de Empenho, Ordem de Serviço ou documento equivalente, 
que instruirão a execução dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços quando 
realizados. 

 
§3º INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – Na hipótese de risco quanto à continuidade dos 

serviços de saúde prestados à população, o Município de Camaçari poderá assumir imediatamente a 
execução dos serviços que foram transferidos observadas as condições estabelecidas na legislação 
que rege o tema. 

 
§4º ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS – A CONTRATANTE sendo responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato de gestão, pelo que exercerá a supervisão, 
fiscalização e avaliação das ações desenvolvidas na Unidade pela CONTRATADA, procederá na 
forma descrita no Termo Referência do Edital de CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL. 

 
§5º Os resultados alcançados deverão ser razões de análise criteriosa da CONTRATANTE, que adotará 

medidas de correção quando necessárias, visando garantir a plena eficácia do instrumento, e em 
persistindo as falhas, para informar aos dirigentes da CONTRATANTE e subsidiar o Gestor do 
Município de Camaçari. 

 
§6º A verificação relativa ao cumprimento das diretrizes e metas definidas para a CONTRATADA, 

restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho, em 
confronto com as metas pactuadas.  

 
§7º Ao final de cada exercício financeiro será elaborada consolidação dos relatórios técnicos emitidos pela 

Comissão de Supervisão e Avaliação ou equivalente, sobre o desempenho administrativo, financeiro, 
tecnológico e cientifico da CONTRATADA, devendo o Secretário de Saúde encaminhá-la, 
acompanhada de seu parecer conclusivo, ao Tribunal de Contas do Município de Camaçari. 

 
§8º A Secretário de Saúde procederá à verificação periódica do desenvolvimento das atividades e retorno 

obtido pela CONTRATADA com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório 
circunstanciado, encaminhando cópia ao Conselho de Saúde. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão elencadas no Termo 
Referência do Edital de CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato de gestão, ou da sua execução, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
 
§ 1

o
.  Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 
§ 2o.  A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal N.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
 
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos: 
 
I. Advertência sempre que o licitante ou contratado não informar alterações em seus dados cadastrais. 
 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto, nos prazos abaixo definidos: 
 
 

a)  0,3% (Três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
serviço não realizado, mediante conclusão de avaliação processual realizada pelo preposto da 
CONTRATANTE, com direito a ampla defesa; 

 
b)  0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia 

subsequente ao trigésimo, considerando os aspectos relevados no item I; 
 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal por prazo não 
excedente a 02 (dois) anos, nas seguintes situações: 

a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, durante a execução do contrato de gestão celebrado com o Poder Público, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;  

b)  incorrer em inexecução de contrato de gestão. 
  

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a 
Administração Pública Municipal, nas seguintes situações: 

 
a)  haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem indevida 

ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;  
 
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de licitar 

ou contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;  
 
c)  fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos de gestão celebrados:  

 
c.1)  elevando arbitrariamente os preços;  
 
c.2) prestar serviço utilizando veículos, equipamentos e/ou materiais, como verdadeiro ou perfeito, 

bem falsificado, roubado ou deteriorado;  
 
c.3)  prestando serviços divergente das condições contratadas;  
 
c.4)  alterando substância, qualidade ou quantidade da medicamento e/ pó penso utilizado na 

prestação dos serviços;  
 
c.5)  tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato de gestão.  

 
§1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65 § 8º da Lei 

8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a CONTRATADA a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

 
a) mediante desconto no valor da garantia depositada no respectivo contrato de gestão; 
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b) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; 
 

c) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 
§2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-
M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. 

 
§3º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 

infração cometida pela licitante ou CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública 
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato de gestão. 

 
§4º O atraso, para efeito de calculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 

do vencimento do prazo execução do contrato de gestão, se dia de expediente normal na repartição 
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

 
§5º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 

a) o atraso não inferior a 05 (cinco) dias; 
 
b) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

 
§6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato de gestão deverão ser 

cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir 
atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do Inciso II do item 10.2. 

 
§7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 

 
§8º As sanções previstas no nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria 

Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 19.2.1, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO 
 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato de gestão só poderá ser 
procedida mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, 
alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUB-CONTRATAÇÃO 
 
A CONTRATADA poderá subcontratar serviços mediante justificativa e aprovação pela CONTRATANTE, 
atendendo as condições constantes no Termo de Referência, anexo I do Edital de CHAMAMENTO 
PUBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
Este contrato de gestão poderá ser rescindido: 
 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 

8.666/93; 
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b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 
 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 
d) Por ato unilateral da CONTRATADA na hipótese de atrasos dos repasses devidos pela 

CONTRATANTE, em tempo superior a 90 (noventa) dias da data fixada para o pagamento, 
cabendo à CONTRATADA notificar a Secretaria, formalizando a rescisão e motivando-a devidamente, 
informando do fim da prestação dos serviços contratados, sem prejuízo de indenização a que a 
CONTRATADA faça jus, bem como da obrigatoriedade do Município de Camaçari arcar com os 
custos relativos à dispensa do pessoal contratado par a execução do objeto do Edital de 
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL. 

 
e) Por ato unilateral da CONTRATADA na hipótese de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de gestão, que inviabilize o cumprimento das metas estabelecidas na Proposta Técnica sem 
que tenha havido a repactuação da avença. Verificada uma das hipóteses previstas em cláusula 
contratual, o Poder Executivo providenciará a imediata revogação do decreto de permissão de uso dos 
bens públicos. 

 
§1º A rescisão deste contrato de gestão implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato de 
gestão pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 
§2º A CONTRATADA terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da rescisão do 

Contrato de gestão, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE, 
tempo em que garante a assistência aos clientes da Unidade; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato de gestão, bem como qualquer dano 
causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
 
§1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes 
sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, 
para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
§2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 

fornecimento do material, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa 
da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e 
escrita da CONTRATANTE. 

 
§3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 

acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores 
serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à 
CONTRATADA. 

 
§4º A inadimplência do Contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não 

transfere a Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do Contrato de gestão. 
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§5º RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA – A CONTRATADA é responsável pela indenização 
de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes 
vinculados; Bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, de que trata 
a Lei Municipal 803/2007 e demais diplomas, assegurando-se o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. 

 
I. A responsabilidade de que trata o §5º desta cláusula estende-se aos casos de danos causados 

por falhas relativas à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº. 8.078, de 
11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixe de exigir da CONTRATADA qualquer 
condição deste contrato de gestão, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como 
renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato de gestão, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos jurídicos. 
 
 

Camaçari – Bahia,   ...................  de ................................ de ............... 
 
 
 

___________________________________________________ 
ELIAS NATAN MORAES DIAS  

CONTRATANTE 
 
 

____________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL  
ANEXO VII - MODELO DE FORMULÁRIO DE DADOS NECESSÁRIOS À ASSINATURA DO CONTRATO 

DE GESTÃO. 
 

 
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE GESTÃO 

 
 
 
PROPONENTE 
NOME DA EMPRESA  
C.N.P.J. N.º  
ENDEREÇO  
TELEFONE  FAX  E-MAIL  

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
NOME COMPLETO  
C.I. N.º  
C.P.F. N.º  
PROFISSÃO  
NACIONALIDADE  ESTADO CIVIL  
ENDEREÇO RESID.  
 
DADOS BANCÁRIOS 
NOME DO BANCO  N.º DO BANCO  
NOME DA AGÊNCIA  N.º DA AGÊNCIA  
N.º CONTA CORRENTE  
 
 
 
 

__________________, _____ de _________________ de _______. 
Local e data 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura Representante Legal e Carimbo 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2019 – COMPEL 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal N.º 8.666/93, acrescido pela Lei 
N.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 

________________,  ______ de _________________________ de _____. 
Local e data 

 
 
 
 

Licitante interessado 
 
 

 


