
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
AVENIDA FRANCISCO DRUMOND

CENTRO

CAMAÇARI  - BA

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA NÚMERO: 1000 / 2019

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, bem como adaptações das 
instalações prediais das Unidades da Secretaria de Saúde do município de Camaçari-BA.

2. JUSTIFICATIVA

Para assegurar a capacidade plena e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável das instalações prediais, preservando-
lhes as características e desempenho, contribuindo para o bem estar e saúde dos servidores, visitantes e usuários, bem como em razão 
da necessidade de adaptações para atender a demanda dos atendimentos nas diversas unidades da secretaria de saúde.

3. VIGÊNCIA

A vigência deste Contrato será a de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço, 
podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

3.1 REVISÃO DOS PREÇOS

Os preços propostos serão considerados fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses.

Poderá haver reajustamento de preço após 12 (doze) meses da apresentação da proposta,  ficando definido o INCC - Índice Nacional de 
Custo de Construção do IBGE, como índice de preço básico a ser utilizado nos cálculos de reajustamento, ou outro na forma da Lei.

A revisão de preço poderá ocorrer para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, na forma da Lei, devidamente 
comprovada e justificada a necessidade e com autorização do Secretário de Saúde.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços decorrentes do presente incluem:

Manutenção preventiva, manutenção corretiva e adaptações na estrutura física das unidades de saúde do município.

1
Item Produto Descrição Qtd. Valor U.M Total

1

10310200004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, BEM COMO ADAPTAÇÕES 
DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS 
UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ADAPTAÇÕES 
DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-
BA

1 R$ 15.389.371,03 Und. R$ 15.389.371,03

Total geral dos Itens: R$ 15.389.371,03

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

Os serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva serão executados mediante ordens de serviço, devendo ser iniciados em 
no máximo 24 (vinte e quatro) horas a partir do chamado e concluída em até 48 (quarenta e oito) horas, exceto adaptações que terão um 
prazo de conclusão estipulado por cronograma físico.

A CONTRATADA deverá providenciar a resolução do problema e caso julgue necessárias alterações ou complementações nas rotinas de 
manutenções para o funcionamento seguro e eficiente das unidades ou tiver motivos de ordem técnica que impossibilitam o cumprimento 
do referido prazo, deverá comunicar ao setor responsável da SECRETARIA DE SAÚDE;

Em casos de emergência para a realização de manutenção nos quais o serviço a ser feito comprometa o funcionamento da Unidade, 
como em salas de vacina e farmácia, SAMU ou UPAS, as solicitações poderão ser feitas por contato telefônico para número de 
emergência funcionando 24h disponibilizado pela CONTRATADA e atendido imediatamente. A ordem de serviço será emitida posterior ao 
serviço apenas nesses casos.

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva consiste na revisão periódica das unidades, com a finalidade de avaliar as condições de funcionamento, além 
de detectar possíveis problemas nas estruturas. 

As manutenções preventivas compreendem: pequenos ajustes de instalações prediais nas áreas de elétrica, hidrossanitárias, serviços de 
marcenaria e carpintaria, alvenaria, revestimento, pintura, emassamento, pavimentações, tratamento de superfícies, sinalização e 
comunicação visual, muros, cercas, alambrados e gradis, urbanização e paisagismo de jardins e áreas de convivência, corrigindo-os se 
necessário e outros serviços de manutenção que se julgarem necessários.
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MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva possui o objetivo de reparação, restauração, conserto, substituição de peças, partes, acessórios e/ou 
componentes ou para a correção de defeitos detectados durante a manutenção preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento 
de quaisquer das unidades.

Os serviços de manutenção corretiva, bem como a substituição de peças, partes, acessórios e/ou componentes, somente serão 
executados após autorização da fiscalização.

 

ADAPTAÇÕES

Os serviços de adaptações consistem em ajustar as unidades a realidade necessária ao pleno funcionamento, remanejando salas, 
aumentando ou diminuindo a estrutura das mesmas e criando novas salas quando necessário.

Tais serviços deverão ser previamente solicitados pela CONTRATANTE e apresentado planta baixa e esquemas de elétrica e hidráulica, 
bem como cronograma físico de execução, pela CONTRATADA que deverá ser analisada pela fiscalização do contrato e após aprovação 
deverá ser executado.

A planta e esquemas deverão ser anexados ao boletim de medição devidamente carimbados e assinados pela CONTRATADA e fiscal do 
contrato juntamente com o relatório fotográfico.

6. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS

A CONTRATADA deverá entregar juntamente com Nota Fiscal dos serviços, relatório de manutenção preventiva e corretiva e adaptações 
com datas dos serviços executados, responsável pela execução do serviço, informações compatíveis com o solicitado na Ordem de 
Serviço, numeradas e assinadas pelo engenheiro civil e/ou responsável técnico, relatando:

As condições das unidades (indicando adequações se for o caso);

Descritivo de ocorrências e rotinas de manutenções preventivas e corretivas e adaptações realizadas, análise de ocorrências extra-
rotinas e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade das instalações associadas. Caso não hajam 
ocorrências a serem registradas, deverá ser anotada a expressão “sem ocorrências”, na data em questão;

7. COBERTURA DOS SERVIÇOS

A cobertura prevista deverá ter abrangência em todas as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Inclui ainda as unidades que 
vierem a ser inauguradas na vigência do contrato.

As Unidades existentes na Secretaria Municipal de Saúde são:

● UBS ORLA:
● UBS Arembepe - Travessa do Robalo, s/nº Arembepe;
● UBS Monte Gordo - Rua São Bento, s/nº, Monte Gordo;
● UBS Vila de Abrantes - Av. Tiradentes, s/nº, Vila de Abrantes.

● UBS SEDE:
● UBS Camaçari de Dentro - Av. Derba, s/nº, Camaçari de Dentro;
● UBS Gleba B - Rua Segundo Sendes, s/nº, Gleba B;
● UBS Gleba E - Rua Acácia Amarela, s/nº, Gleba E;
● UBS Gravatá - Rua do Canal, s/nº, Gravatá;
● UBS Nova Aliança - Rua Nova Aliança, s/nº, Phoc II.

● USF ORLA:
● USF Areias - Rua Direta de areias, s/nº, Areias;
● USF Barra do Jacuípe - Rua das Flores, s/nº, Barra do Jacuípe;
● USF Barra do Pojuca - Rua Esmerindo Neto, s/nº, Barra do Pojuca;
● USF Buri de Abrantes - Rua Santo Antônio, s/nº, Buri de Abrantes;
● USF Cachoeirinha - Rua Esmerindo Neto, s/nº, Barra do Pojuca;
● USF Cajazeiras de Abrantes - Rua da Igreja, s/nº, Cajazeiras de Abrantes;
● USF Catu de Abrantes - Rua Januário dos Santos, s/nº, Catu de Abrantes;
● USF Coqueiro de Monte Gordo - Largo do Coqueiro, s/nº, Coqueiro de Monte Gordo;
● USF Fonte da Caixa - Rua C, Loteamento Fonte da Caixa, s/nº, Vila de Abrantes;
● USF Fonte das Águas - Rua Deodoro da Fonseca, s/nº, Fonte das Águas;
● USF Jauá - Rua Direta, s/nº, Jauá;
● USF Machadinho - Praça Machadinho, s/nº, Machadinho;
● USF Parafuso - Rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº, Parafuso;
● USF Parque das Mangabas - Rua Getúlio Vargas, s/nº, Parque das Mangabas;
● USF Pé de Areias - Rua Direta de Pé de Areias, s/nº, Pé de Areias;
● USF Caminhos do Mar - Via atlântica (BA-530), s/nº, Estrada da Cetrel.
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● USF SEDE:
● USF Parque Verde I -  Rua Antônio Felix Martins, Parque Verde I;
● USF Parque Verde II - Rua Cora Coralina, nº 27, Parque Verde II;
● USF Buri Satuba - Avenida Otávio Mangabeira, s/nº, Gleba H; 
● USF Dois de Julho - Rua da Palha, nº 85, Dois de Julho;
● USF Ficam II - Quadra K, lote 12, Ficam II;
● USF Gravatá - Rua Marte I, s/nº, Gravatá;
● USF Lama Preta - Rua Aquário, s/nº, Lama Preta;
● USF Nova Vitória ? Rua da Conquista, s/nº, Nova Vitória;
● USF Novo Horizonte - Rua Araraquara, nº 9, Novo Horizonte;
● USF Parque Florestal - Rua Principal, Quadra D-7, lote 14, Parque Florestal; 
● USF Phoc III - Rua Potiraguá, s/nº, Phoc III;
● USF Piaçaveira - Rua Rio de Janeiro, nº 1, Piaçaveira;
● USF Ponto Certo - Rua Industrial Urbano, s/nº, Ponto Certo;
● USF Santo Antonio - Rua Dutra, nº 2, Santo Antonio;
● USF Verde Horizonte - Rua Pernambuco, Quadra D-5, lote 1, Verde Horizonte;
● USF Jardim Limoeiro - Rua da estrada 25, s/nº, Jardim Limoeiro;
● USF Phoc / CAIC - Avenida Luiz Gonzaga, s/nº, Phoc III, CAIC.

● UPA ORLA:
● UPA Arembepe - Loteamento Vilarejo de Arembepe, s/nº, Arembepe;
● UPA Monte Gordo - Rua Senhor do Bonfim, s/nº, Monte Gordo;
● UPA Vila de Abrantes - Rua das Árvores, Vila de Abrantes, Camaçari- BA.

● UPA SEDE:
● UPA Gleba A / Gravatá - Avenida do Canal, s/nº, Gleba A.

● UNIDADES GERAIS ORLA:
● SAMU Orla - Travessa do Robalo, s/nº Arembepe;
● CAPS II Orla - Rua do Buris, s/nº, Buris de Abrantes.
● POLICLINICA Abrantes - Tiradentes, SU 01, Vila de Abrantes
● Distrito Sanitário de Abrantes - Avenida Tiradentes, Vila de Abrantes, Camaçari - BA
● UNIDADES GERAIS SEDE:
● SAMU Sede - Rua do Contorno Administrativo, Centro;
● CEO - Eixo Urbano Central, s/nº, Ponto Certo;
● CAPS II Sede - Rua Antônio Félix Martins, nº 70 Parque Verde 1;
● CAPS AD - Rua Monte Gordo, nº 358, Inocoop;
● CAPS i - Rua Abrantes, nº 379, Inocoop;
● CEONC - Avenida Radial A, s/nº, Centro;
● CEMPRE - Rua da Natividade, s/nº, Centro;
● UNIFAL - Rua da Natividade, s/nº, Centro;
● CRES - Rua Oito de Dezembro, s/nº, Centro;
● Policlínica - Avenida Radial A, s/nº, Centro;
● Regulação - Rua da Natividade, s/nº, Centro;
● CTS - Rua da Palha, nº 85,1º andar, Dois de Julho;;
● Almoxarifado Central - Rua do Bombeiro s/n°, Ponto Certo;
● CAF/ PDME- Rua do Bombeiro s/n°, Ponto Certo;
● Coordenação de Manutenção e Patrimônio - Rua Antonio Félix Martins, s/nº, Pque Verde I;
● Vigilância Patrimonial - Rua do Ouro, nº 15, Pólo de Apoio;
● Auditoria SUS - Rua Oito de Dezembro, s/nº, Centro;
● Coordenação de Transportes - Rua do Ouro, nº 15, Pólo de Apoio;
● CEREST- Avenida Industrial Urbana, s/nº, Setor Industrial Urbano;
● ZOONOSES - Rodovia BA 512, Km 2;
● Prédio DMAC / DEPLAN e DEVISA - Rua Oito de Dezembro, s/nº, Centro;
● SESAU - Avenida Santos Dumont, s/nº, Centro Administrativo.
● CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA - Rua Nova Aliança, s/nº, Phoc II
 

 8. REPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas e condições do 
contrato a ser assinado;

Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativo e qualitativo, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à empresa contratada, as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
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Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências deste Termo de Referência, ficando a 
CONTRATADA obrigada a refazê-los sem qualquer ônus para CONTRATANTE;

Notificar por escrito em formulário próprio, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para sua correção;

Proporcionar à empresa a ser contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços 
contratados;

Não exigir dos empregados serviços estranhos às atividades específicas do contrato, sob pena de arcar com as consequências que 
advirem a si, à empresa a ser contratada e a terceiros;

Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo;

9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Caberá a CONTRATADA o cumprimento das obrigações descritas neste Termo de Referência, e ainda:

Ter no mínimo (04) quatro equipes diárias para realização dos serviços nas unidades de saúde, sendo (02)duas equipes nas unidades da 
sede e (02) duas equipes nas unidades orla, conforme necessidade da CONTRATANTE; caso necessário a CONTRATANTE poderá 
solicitar mais equipes;

Ter uma equipe para casos de emergência para a realização de manutenção nos quais o uso do equipamento ou sistema comprometa o 
funcionamento da Unidade, como em salas de vacina e farmácia, SAMU ou UPAS, e fornecer contato telefônico funcionando 24h 
disponibilizado e atendido imediatamente. A ordem de serviço será emitida posterior ao serviço apenas nesses casos;

Providências perante o CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e CAU- Conselho de Arquitetura e Urbanismo com as 
respectivas anotações de responsabilidades Técnicas – ART e RRT referentes ao objeto do contrato e as especialidades pertinentes dos 
serviços previstos, quando couber;

As despesas com transporte serão de responsabilidade da CONTRATADA, mediante autorização da CONTRATANTE em quaisquer 
situações que exijam remoção e/ou locomoção para setor de necessidade da CONTRATADA;

Fornecer todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços de conservação, manutenção, reparos, adaptação, limpeza e 
higiene de modo a garantir regularidade dos serviços e do fornecimento dos materiais; Todas as ferramentas e equipamentos 
necessários para realização dos serviços, escadas, e/ou andaimes serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como seu 
transporte, mobilização e desmobilização;

Obedecer a todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na NR-18, aprovado pela portaria 3.214, do 
ministério do trabalho e assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas em caso de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos serviços;

Os serviços serão executados pela CONTRATADA segundo as normas vigentes, as prescrições e recomendações dos fabricantes ou as 
normas internacionais consagradas na ausência de normas da ABNT;

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em 
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE;

Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos serviços;

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação;

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade 
por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE;

Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante 
toda a vigência contratual;

Apresentar pessoal uniformizado com logotipo da empresa CONTRATADA, devidamente identificados com crachás de identificação, 
contendo foto e nome visível do empregado e em cumprimento das normas regulamentares de Segurança do Trabalho, com uso de 
equipamentos de proteção individuais para realizarem serviços dentro das dependências das Unidades onde realizarão os serviços;

Os materiais, equipamentos, recursos e demais insumos necessários à plena execução dos serviços serão de responsabilidade da 
CONTRATADA;

Executar todos os serviços, atividades e obras discriminadas neste Termo, sendo que os materiais a serem empregados, deverão 
receber a prévia aprovação da Secretaria de Saúde, que se reserva o direito de rejeitá-los, caso não satisfaçam aos padrões específicos;

Prestar os serviços, através de pessoas idôneas, de bons antecedentes e devidamente capacitados, responsabilizando-se por 
negligência, imprudência e imperícia por parte de seus empregados, desde que provada com apuração do fato delituoso, através de 
investigação procedida pela SESAU, com acompanhamento de pessoas credenciadas pela empresa a ser contratada, podendo a 
Secretaria de Saúde exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente, obrigando-se, outrossim, a indenizar a SESAU, 
por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem, devendo ser reposto imediatamente ou descontado, no primeiro 
pagamento subseqüente à ocorrência, o valor correspondente aos prejuízos causados, conforme o caso;

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato sem prévia anuência da CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá informar a fiscalização imediatamente por escrito sobre qualquer anormalidade que se verificar na execução dos 
serviços;

Pagar seus empregados em dia e exibir a SESAU, mensalmente, as folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuição 
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previdenciária (INSS), do FGTS, do PIS e IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), se houver, em que se comprove a inclusão dos 
empregados utilizados na execução a serem contratados, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que 
direta ou indiretamente, incidem ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições 
previdenciárias, fiscais, e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, ficando excluída qualquer 
solidariedade da Secretaria de Saúde por eventuais autuações;

Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de 
trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 
ainda que ocorridas em dependências da Secretaria de Saúde;

Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela SESAU, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

Substituir os empregados no caso de faltas, ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução 
dos serviços;

Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade e cortesia o pessoal da Secretaria de Saúde e visitantes;

Indicar a SESAU, um funcionário, na função de responsável técnico (coordenador ou supervisor), devidamente habilitado pelo CREA ou 
CAU, capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, devendo estar no local dos serviços durante o seu tempo 
de realização, o qual terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao servidor da SESAU responsável pelo 
acompanhamento do contrato a ser firmado e vice-versa, bem como tomar providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as 
falhas detectadas e controlar a frequência de seus funcionários;

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65 da Lei n.º 
8.666/93;

Os locais onde serão executados os serviços deverão ser entregues completamente limpos, devendo eliminar qualquer vestígio de 
sujeira, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de retornar para complementar os serviços sem ônus para a 
Contratante;

Apresentar Relatório Mensal completo e circunstanciado, contendo o Boletim de Medição, cujo conteúdo deverá incorporar, dentre outros 
documentos previstos na legislação e nas normas administrativas e fiscais, as planilhas padronizadas de medição, memoriais de cálculos 
e relatório fotográfico das imagens antes e depois da realização dos serviços, atividades ou obras. O Relatório Mensal deverá ser 
apresentado à SESAU até o quinto dia útil do mês subseqüente ao período de realização dos serviços;

Os horários de execução dos serviços ficarão a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a emissão de ordem de 
serviço, definição e acompanhamento da forma de execução, obedecendo aos critérios estabelecidos, de modo a não interferirem no 
andamento dos trabalhos. Poderá ser determinado que os serviços sejam executados no período noturno, aos sábados, domingos e/ou 
feriados;

A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente junto à CONTRATANTE, durante o 
período de execução dos serviços, para exercer a supervisão e controle quanto ao cumprimento dos mesmos.

Comprovar instalações como escritório e depósito de materiais no município de Camaçari, como condição para assinatura do contrato.

Fornecer veículo e combustível para uso exclusivo da fiscalização, conforme planilha orçamentária durante toda a vigência do Contrato. 
(Os valores referentes ao veículo fornecido para uso exclusivo da fiscalização da contratante envolvem aluguel e combustível e possui as 
seguintes características: 1 (um) Veículo sedan 71 a 115 cv - fonte: tabela de preços de consultoria do DNIT - mês de ref..: 03/19, deverá 
ser de fabricação nacional, motor 1.0 Flex, cor branca ou prata, 4 portas, capacidade de 05 lugares, com ar condicionado e direção 
hidráulica, sem motorista, com todos os equipamentos exigidos por lei, seguro total e revisões periódicas)

 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

 

A supervisão e controle da prestação dos serviços serão acompanhados e fiscalizados por Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de 
Saúde com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da região, nos termos do art.67, da Lei 8.666/93, e que 
deverá emitir ART de fiscalização e deverá atestar os documentos quando comprovada a fiel e correta execução dos serviços para fins 
de pagamento;

A fiscalização se reserva o direito de impugnar os serviços que não forem feitos a contento, ficando a CONTRATADA obrigada a refazê-
los sem qualquer ônus para CONTRATANTE.

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As empresas deverão comprovar que possuem:

a) Registro ou inscrição da Licitante, do responsável técnico e do responsável pela execução dos serviços, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, da Região da sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em 
plena validade e com indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação.

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que inabilitará todas as envolvidas;

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta:

b.1) 01 (um) profissional com nível superior na área de Engenharia Civil e/ou Arquitetura, devidamente reconhecido na entidade 
profissional competente para atuar como responsável técnico;
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b.2) 01 (um) Engenheiro de Segurança ou Técnico em segurança do trabalho, devidamente reconhecido na entidade profissional 
competente;

b.3) 01(um) Engenheiro Eletricista, com certificação comprovada;

c) A comprovação de que a licitante possui equipe técnica qualificada em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, 
deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;

c.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;

c.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das propostas, com firma reconhecida e 
devidamente registrado em cartório;

c.4) Termo de compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço, no caso 
da empresa vir a ser a licitante vencedora, devidamente registrada no cartório em data anterior à data de abertura dos envelopes da 
licitação.

OBS: A exigibilidade dos atestados não se aplica ao Engenheiro de Segurança ou Técnico em segurança do trabalho.

d) Apresentação de Atestado (s) de capacidade técnica, conforme a seguir:

d.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, contendo no mínimo as 
seguintes parcelas relevantes:

Serviço: REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM 
REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.  maior ou igual a 2.500,00 M²;

Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017. maior ou igual a 10.000,00 M²;

Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. maior ou 
igual a 12.500,00 M²;

Serviço: MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E 
CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO.  
maior ou igual a 400,00 M²;              

Serviço: DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR – FORNECIMENTO.  maior ou 
igual a 750,00 M²;

d.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) profissional (is) indicado (s) para 
atuar como responsável (is) técnico (s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, contendo no mínimo as seguintes parcelas relevantes:

Serviço: REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM 
REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL.     M²;                             

Serviço:  APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2017.    M²;

Serviço:  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.   M²;

Serviço:  MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E 
CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO.   M²;

Serviço: DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR – FORNECIMENTO.   M²;

d.3) Atestado (s) em nome do(s) engenheiro Eletricista comprovando experiência com subestação elevada, devidamente registrado na 
entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme justificativa no processo; 

d.4) O (s) atestado (s) deverá (ao) ser apresentado (s) constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, 
endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades 
desenvolvidas e período da contratação;

d.5) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e o Responsável Técnico, desde que venha indicado o nome de ambos 
no documento;

d.6) 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 sócios ou diretores da Concorrente.

e) Indicação da equipe técnica adequada e disponível para a realização do objeto desta contratação, bem como a qualificação de cada 
um dos membros da mesma que se responsabilizarão pelos trabalhos, acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus 
nomes, currículo, além de comprovação de vínculo sob quaisquer umas das formas descritas nos itens c1 a c5;

f) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais apresentados disponibilizará de equipe de 
profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da 
execução do serviço no prazo estabelecido pela Contratante;

g) Declaração de que a Licitante possui ferramentas, veículos e equipamentos para execução deste objeto;
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12. VISTORIA TÉCNICA.

A licitante poderá agendar a vistoria prévia, antes da data da abertura da licitação, na Assessoria de Engenharia da Secretaria de Saúde 
do Município de Camaçari, através do telefone nº (71) 3622-2336 / 6074 - 99627-1051, com a Engª Edvania Macedo.

A SESAU emitirá um documento que comprove a realização da vistoria. Este documento deverá ser apresentado pelas empresas, na 
fase de habilitação.

Caso a mesma não ocorra, a licitante deverá apresentar declaração de plenos conhecimentos dos serviços a serem realizados, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer  desvios dos cálculos da proposta/orçamento que venham a ocorrer quando da 
efetivação dos mesmos;

13. GARANTIA

Os serviços executados e as peças, partes, acessórios e/ou componentes, deverão ter garantia de no mínimo 90 (noventa) dias;

No ato da devolução do equipamento, a CONTRATADA DEVERÁ FORNECER Certificado de Garantia, através de documento próprio ou 
anotação (impressa ou carimbada) na Nota Fiscal;

Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e deverá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados no recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para a Administração.

14.PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 30 dias, contados a partir da data de entrega da nota fiscal/nota fatura devidamente atestada.

O Contrato a ser firmado, não terá valor fixo mensal. Somente terá despesa se houver emissão da ordem de serviço e conseqüentemente 
à prestação de serviço;

A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se o direito de suspender o pagamento se os fornecimentos e os serviços estiverem em 
desacordo com as especificações constantes no presente Termo de Referência, Contrato e Edital.

15.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que atenderem às exigências deste edital e seus anexos.

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

Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;

Estejam sob falência, concordata, recuperação judicial, dissoluções ou liquidações; Reunidos sob forma de consórcio;

Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária e/ou impedidas de licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração 
Pública em quaisquer de seus órgãos descentralizados;

Que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda vigentes, se encontrem inadimplentes com 
qualquer das obrigações assumidas com esta Prefeitura;

Mantenham qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação;

Autor do projeto Básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico 
ou subcontratado.

O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos.

A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras sua 
proposta.

 

16. INSTRUMENTO CONTRATUAL

Depois de homologada a licitação, o Município de Camaçari convocará o adjudicatário para assinar o Contrato, através de publicação no 
portal de compras (www.camacari.ba.gov.br), no campo notícias e/ou anexos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador.

Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no item anterior é facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o Contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal 
convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias.
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Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do objeto desta licitação sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE.

No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento que comprove sua representação legal.

No caso do sócio deverá ter poderes de administração, apresentando o contrato social, as alterações posteriores e documento oficial de 
identificação.

No caso de procurador, deverá apresentar procuração devidamente reconhecida em cartório, com poderes para assinar contrato e retirar 
Nota e Empenho, em nome da empresa e documento oficial de identificação.

O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo IV deste Edital.

Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser CONTRATADA deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º incisos I, II e III da Lei Federal 8.666/93.

A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor 
vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se houver).

No caso de opção por Título da Dívida Pública, este documento deverá:

a) ser apresentado e entregue em original;

b) estar acompanhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, com no máximo doze meses da data de emissão, no 
qual esta informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate;

c) dar cobertura exclusivamente ao contrato celebrado.
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