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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – COMPEL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 00055.1.07.682.2021 

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
designada pelo Decreto Municipal n.º 7468/2021, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará CHAMAMENTO PÚBLICO para contratação de pessoa jurídica de direito privado com ou sem 
fins lucrativos para prestação de serviço através da oferta de leitos de internamento para tratamento de 
infecção pelo Coronavírus - COVID 19. A prestação do serviço inclui a implantação dos leitos de 
internamento, bem como atendimento de emergência 24 horas para pacientes suspeitos ou confirmados 
de COVID-19, com toda a estrutura física necessária e sua operacionalização, através da 
disponibilização de recursos materiais, humanos e tecnológicos, com funcionamento todos os dias da 
semana, 24 horas por dia. 

Regência Legal: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto 
Municipal nº 7315 de 20 de março de 2020, Lei Municipal n.º 803/2007, Lei Complementar n.º 123/2006 e 
alterações posteriores. 

1.  OBJETO: Chamamento Público para contratação de pessoa jurídica de direito privado com ou sem 
fins lucrativos para prestação de serviço através da oferta de leitos de internamento para tratamento de 
infecção pelo Coronavírus - COVID 19. A prestação do serviço inclui a implantação dos leitos de 
internamento, bem como atendimento de emergência 24 horas para pacientes suspeitos ou confirmados 
de COVID-19, com toda a estrutura física necessária e sua operacionalização, através da 
disponibilização de recursos materiais, humanos e tecnológicos, com funcionamento todos os dias da 
semana, 24 horas por dia. 

2. PRAZO E VIGENCIAS: 

2.1  PRAZO DO CHAMAMENTO: PARA RECEBIMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DE PREÇOS: prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a partir da publicação deste 
Edital. 

2.2  VIGÊNCIA DO CONTRATO: PRAZO DO CONTRATO - O contrato será de 90 dias contados a partir 
da data da assinatura, podendo ser renovado por mais 90 dias ou rescindido a qualquer tempo mediante 
mudança do cenário epidemiológico da pandemia. O prazo de 08 dias corridos necessário para a entrega 
do objeto do contrato está incluído na vigência total de 90 dias do contrato. 

 

3. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 

3.1.1 Habilitação Jurídica 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores. 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) no Ministério da Fazenda. 
e) Cópia legível (autenticada) da Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência do(s) 
Representante(s) Legal(is) da Instituição e/ou Entidade. 
 
 
3.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
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f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União. 
 
g) Prova de regularidade com a fazenda municipal e estadual da sede da licitante. 
 
h) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito/CND. 

 
i) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 
 
j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 180 (cento e oitenta 
dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a Legislação federal “Lei nº 12.440, de 07 de 
julho de 2011”. 

 
 

3.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1.3.1 Certidão/Certificado de inscrição da contratada e do responsável técnico no Conselho Regional de 
Medicina, em plena validade. 

3.1.3.2 Comprovação de que a contratada possui em seu quadro, pelo menos 01 (um) profissional com 
nível superior na área de medicina, devidamente reconhecido na entidade profissional competente para 
atuar como responsável técnico, numa das formas a seguir: 

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, com assinatura entre as partes que assinam; 

3.1.3.3 É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato que 
inabilitará todas as envolvidas 

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

a) 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.  
 

b) 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 de credenciamento. 

c) 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. 

3.1.3.5 Alvará de Funcionamento da pessoa jurídica a ser contratada, expedido pelo Serviço de Vigilância 
Sanitária em até 30 dias após a assinatura do Contrato. 

 
3.1.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
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3.1.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, em 
cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Anexo VIII). 

 
 

4. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 
4.1 O critério de avaliação e classificação das propostas se baseia no melhor preço e atendimento as 
exigências da qualificação técnica (item 9) do Termo de Referencia. 

 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
5.1 O serviço deverá ser iniciado no prazo de 08 dias corridos após o recebimento da ordem de 
serviço. O prazo de 08 dias corridos necessário para a entrega do objeto do contrato está incluído na 
vigência total de 90 dias do contrato. 
 
 
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis para o período de vigência deste contrato. 

6.2 O valor referente ao pagamento será efetuado, mensalmente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo fiscal do contrato. 

6.3 O CONTRATADO deve apresentar ao MUNICÍPIO, para efeito de pagamento, ficha de admissão 
com dados de identificação dos pacientes (nome completo, cartão nacional do SUS, data de nascimento, 
contato telefônico e etc.) e assinatura do mesmo ou do responsável atestando a veracidade das 
informações; relatórios de internamento e de alta, assinados e carimbados pelo médico assistente, sem 
qualquer rasura e de forma clara e legível. 

 
7. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO. 

 

7.1 Os interessados deverão entregar a documentação na Diretoria de Compras – DICOMP, Prefeitura 
Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n. º, Prédio da Secretaria de Educação, 
Térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, das 09h00min ás 16h00min, prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, a partir da publicação deste Edital. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1 Ao participar do Chamamento Público, a proponente declara sob as penalidades da Lei, da 
inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, 
entre si e os responsáveis pelo credenciamento, tanto direta ou indiretamente. 
 
8.2 A apresentação da documentação de Chamamento Público implica na aceitação integral e irretratável 
dos termos deste edital e seus anexos. 

 
9.3 O presente Chamamento Público não importa necessariamente em contratação, podendo o Município 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício, ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no Portal de Compras de Camaçari para conhecimento dos participantes 
do credenciamento. 

 
8.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela COMPEL. 
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9.5 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, 
bem como a modificação dos mesmos no curso do credenciamento, dando-se por intimada em caso de 
eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 
9.6 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela COMPEL, com base na legislação 
vigente. 

 
9.7 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital poderão ser feitos à COMPEL, através do 
e-mail: credenciamentocmp@gmail.com. 
 
9.8 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de 
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 

 
Camaçari, 24 de fevereiro de 2021. 
 
_______________________ 
Ana Carla Costa Paim 
Presidente em Exercício da COMPEL  
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – COMPEL 
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1. DO OBJETO 

Chamamento Público para contratação de pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos 
para implantação dos leitos de internamento para tratamento de infecção pelo Coronavírus – COVID 
19, com toda a estrutura física necessária, no prédio do Hospital da Mulher de Camaçari/BA, localizado 
na Travessa Getúlio Vargas, nº 1, Centro, Camaçari - BA, 42800-0057.2, bem como, para prestação de 
serviço de gerenciamento, operacionalização e a execução dos atendimentos de emergência 24 horas 
para pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, através da disponibilização de recursos 
materiais, humanos e tecnológicos. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO a necessidade de implantar estratégias de combate a Pandemia COVID-19; 

CONSIDERANDO que o município de Camaçari – BA foi declarado município em situação de 
emergência, Decreto nº 7315/2020 em 20 de março de 2020. 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e a Lei Orgânica da saúde atribuíram ao município à 
competência de gerir e executar os serviços públicos de atendimento à saúde da população - conforme o 
artigo 30, inciso VII da Constituição Federal, o artigo 18, inciso I e o artigo 17, inciso III da Lei Orgânica 
da Saúde - Lei 8080/90. Esta mesma legislação estabelece ainda que a atenção à saúde deve ser 
integral, abrangendo todos os serviços de proteção, recuperação e reabilitação da saúde o mais próximo 
de sua residência - princípio da Regionalização e Hierarquização. 

CONSIDERANDO a Pandemia do Covid-19, uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da 
síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). 

CONSIDERANDO que o Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 
agente do coronavírus (SARS- CoV-2) foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos 
registrados na China, e provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). Os coronavírus 
humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, apenas em 1965, o vírus foi descrito 
como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. A maioria das 
pessoas é infectada com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais 
propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam 
humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. 

CONSIDERANDO que existem casos moderados onde o isolamento domiciliar é contra-indicado devido 
a condição clínica da pessoa infectada e que esta necessitará ser internada para acompanhamento e 
avaliação contínuo 

CONSIDERANDO que Camaçari já possui 10.812 casos de COVID-19 e atualmente possui 1.381 casos 
ativos. 

CONSIDERANDO que Camaçari já registrou 168 óbitos de munícipes. 
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CONSIDERANDO o incremento de casos recentes da COVID-19. 

CONSIDERANDO que houve diminuição de oferta de leitos COVID em todo o Estado da Bahia. 

CONSIDERANDO que Camaçari possui 10 leitos de UTI COVID contratualizados e nenhum leito de 
clínica médica COVID para retaguarda. 

CONSIDERANDO que as Unidades de Pronto Atendimento do município estão passando por 
superlotação de pacientes COVID aguardando regulação. 

Solicitamos abertura do presente Chamamento Público. 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 A CONTRATADA irá montar e equipar toda a estrutura física da unidade, disponibilizando também 
equipe qualificada e capacitada para prestação do serviço. Além de dispor de todo o conjunto de 
materiais e equipamentos, recursos diagnósticos e terapêuticos necessários para a assistência aos 
pacientes internados. 

3.2 Todo o material e medicamentos estão incluídos nos valores de cada procedimento. 

3.3 O serviço contratado inclui: 

Serviço de rouparia e lavanderia; 

Serviço de nutrição; 

Fornecimento de gases medicinais; 

Fardamento e Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os profissionais; 

Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde; 

Laboratório (Relação de exames no ANEXO VI); 

 

 
Equipamentos e mobiliários de escritório e hospitalares, mobiliário (Relação de equipamentos no ANEXO 
VII). 

Raio x; 

Eletrocardiograma; 

Gerador; 

Fornecimento de insumos, medicamentos, material de escritório; 

Implantação de prontuário eletrônico. 

 

3.4 Dimensionamento de pessoal para atuar na assistência: 

CATEGORIA PROFISSIONAL EQUIPE MÍNIMA NECESSÁRIA DURANTE 24 
HORAS 

Médico clínico 

 

04 



 
 

 
 
 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-500 – Tel./Fax: (71)3621-6665 - Página 7 de 34 
 
 
 
 
 

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

 

Enfermeiro 05 

Fisioterapeuta 

 

01 

Farmacêutico bioquímico ou biomédico 01 

Nutricionista 01 

Técnico de enfermagem 10 

 

 

 

 

Técnico de radiologia 01 

Técnico de laboratório 01 

Atendente de farmácia 01 

Recepcionista 02 

Auxiliar de serviços gerais 04 

Maqueiro 01 

Vigilante 02 

Médico pneumologista para interconsulta 01 

Médico infectologista para interconsulta 01 

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL EQUIPE MÍNIMA NECESSÁRIA SEG A DOM 07 ÀS 19H 

Farmacêutico clínico 01 

Assistente social 01 

 

3.5 Dimensionamento de pessoal para atuar na gestão administrativa e técnica: 

CATEGORIA PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA QUANTIDADE 

Coordenador médico 

 

40H SEMANAIS 01 

Coordenador de enfermagem 40H SEMANAIS 01 
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Coordenador geral 40H SEMANAIS 01 

Assistente administrativo 

 

40H SEMANAIS 03 

 

 
3.6 A prestação de serviço a que se refere o presente termo visa a implantação de 20 leitos de 
enfermaria, sendo 10 femininos e 10 masculinos e 01 leito de leito emergência ou reanimação e a 
montagem de 01 sala de acolhimento com classificação de risco, 02 consultórios médicos e uma sala de 
medicação e observação para atendimento em urgência e emergência. 
 

3.7 As instalações físicas necessitam cumprir com as recomendações sanitárias estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde e devem contar com: 

Recepção; 

Enfermaria adulta dividida em masculina e feminina; 

Enfermaria pediátrica; 

Leito emergência ou reanimação; 

Posto de Enfermagem; 

Laboratório; 

Sala de raio x; 

Refeitório para profissionais; 

Estar para repouso de profissionais; 

Depósito de Material de Limpeza; 

Almoxarifado; 

Farmácia; 

Farmácia Satélite; 

Sala para serviço social; 

Sala para coordenações técnicas (médica e de enfermagem); 

Sala para coordenação geral; 

Necrotério; 

Vestiário para funcionários; 

Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) 

Expurgo 

Central de Material Esterilizado (CME); 

Sala de Acolhimento com Classificação de Risco; 

Consultório Médico; 

Sala de medicação / observação 

 

4. VIGÊNCIA E PRAZOS 

4.1 PRAZO DO CHAMAMENTO: PARA RECEBIMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
E PROPOSTA DE PREÇOS: prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 
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4.2 PRAZO DO CONTRATO - PRAZO DO CONTRATO - O contrato será de 90 dias contados a partir 
da data da assinatura, podendo ser renovado por mais 90 dias ou rescindido a qualquer tempo mediante 
mudança do cenário epidemiológico da pandemia. O prazo de 08 dias corridos necessário para a entrega 
do objeto do contrato está incluído na vigência total de 90 dias do contrato. 

4.3 PRAZO DE EXECUÇÃO - O serviço deverá ser iniciado no prazo de 08 dias corridos após o 
recebimento da ordem de serviço. 

5. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

5.1 O critério de avaliação e classificação das propostas se baseia no melhor preço e atendimento as 
exigências da qualificação técnica (item 9). 

 

6. DO VALOR GLOBAL ESTIMADO E PAGAMENTO 

6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis para o período de vigência deste contrato. 

6.2 O valor estimado para o contrato durante toda a sua vigência é de R$ 3.819.966,30 (três milhões 
oitocentos e dezenove mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) 

6.3 O valor referente ao pagamento será efetuado, mensalmente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo fiscal do contrato. 

6.4 O CONTRATADO deve apresentar ao MUNICÍPIO, para efeito de pagamento, ficha de admissão 
com dados de identificação dos pacientes (nome completo, cartão nacional do SUS, data de nascimento, 
contato telefônico e etc.) e assinatura do mesmo ou do responsável atestando a veracidade das 
informações; relatórios de internamento e de alta, assinados e carimbados pelo médico assistente, sem 
qualquer rasura e de forma clara e legível; 

 

7. ESPECIFICAÇÃO DE PREÇO: 

7.1 O objeto compreende a disponibilização de 20 leitos de enfermaria em clínica médica e de 01 leito de 
reanimação na modalidade de demanda regulada e 200 atendimentos de urgência e emergência por dia 
na modalidade de demanda espontânea. 

 
1 

Item Produto Qtd. Per Valor U.M Total 

1 
10310213987 - Leito de internamento de 
enfermaria 

20 90 R$ 1.386,67 Und. R$ 2.496.006,00 

Descrição: 

Leito de internamento de enfermaria em clínica médica para tratamento de 
COVID-19 

  

2 
10310213988 - Leito de emergência ou 
reanimação 

1 90 R$ 1.576,67 Und. R$ 141.900,30 

Descrição: 

Leito de emergência ou reanimação para tratamento de COVID-19. 
  

3 
10310300066 - Atendimento de urgência e 
emergência 24 horas 

200 90 R$ 65,67 Und. R$ 1.182.060,00 

Descrição: 
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Atendimento de urgência e emergência 24 horas 

Total geral dos Itens: R$ 3.819.966,30 

8. LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço deverá ser executado no endereço: Tv. Getúlio Vargas, 1 - Centro, Camaçari - BA, 42800-
0057.2, Hospital da Mulher. 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão/Certificado de inscrição da contratada e do responsável técnico no Conselho Regional de 
Medicina, em plena validade. 

b) Comprovação de que a contratada possui em seu quadro, pelo menos 01 (um) profissional com nível 
superior na área de medicina, devidamente reconhecido na entidade profissional competente para atuar 
como responsável técnico, numa das formas a seguir: 

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

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

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com assinatura entre as partes que assinam 

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. 

d.2) 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. 

f) Alvará de Funcionamento da pessoa jurídica a ser contratada, expedido pelo Serviço de Vigilância 
Sanitária em até 30 dias após a assinatura do Contrato. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 Responsabilizar-se totalmente por todos os encargos e ônus da legislação trabalhista previdenciária 
e fiscal, bem como os seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora. 

10.2 Prestar informações e esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, em relação ao objeto 
deste contrato, diligenciando para que os serviços não sofram soluções de continuidade, ao tempo em 
que deverá cuidar para que seus empregados executem os serviços cujas cargas horárias não excedam 
as permitidas em lei. 

10.3 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, quando for necessário. 

10.4 A CONTRATADA deverá colocar em serviço apenas empregado devidamente qualificado, 
selecionados e treinados para o perfeito desempenho dos trabalhos, devendo os mesmos apresentar-se, 
quando necessário, devidamente uniformizados e portando crachá de identificação. 

10.5 Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive mobiliário, materiais de consumo e 
equipamentos, utilizados para prestação dos serviços serão de inteira responsabilidade do 
CONTRATADO, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte, deslocamento e mão de 
obra, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução do contrato, cabendo-
lhe, ainda, a inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes de 
negligências resultante da prestação dos serviços. 
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10.6 O CONTRATADO fornecerá de imediato, quando solicitado, documentos, prontuários ou demais 
informações necessárias ao acompanhamento da execução do Credenciamento. 

10.7 É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para execução 
do objeto do contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, 
resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos para o órgão requisitante ou para o MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

10.8 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação comprovadas no processo. 

10.9 Afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade CONTRATADA pelo SUS, ficando 
autorizada a divulgação, por quaisquer meios, dessa condição; 

10.10 Informar a SESAU eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de 
mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

10.11 Permitir o acesso de prepostos da SESAU para supervisionar e acompanhar a execução dos 
serviços de saúde decorrente do contrato; 

10.12 A Autorização de Internação Hospitalar - AIH deverá ser entregue à Coordenação de 
Faturamento/DICORES/SESAU, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, com as informações referentes às 
atividades assistenciais realizadas, na forma de AIH em meio magnético, em conformidade com os 
parâmetros do Ministério da Saúde. 

10.13 Admitir somente pacientes com COVID - 19 (Novo Coronavírus), suspeito ou positivado, que 
possuam critérios de internamento e que forem regulados previamente pela Central Municipal de 
Regulação. 

10.14 Realizar atendimento de urgência e emergência 24 horas de pacientes suspeitos ou confirmados 
com COVID-19, realizando seu internamento se necessário. 

10.15 Realizar a provisão de testes rápidos de antígeno e anticorpo para serem utilizados dentro da 
janela adequada dos pacientes suspeitos de COVID-19. 

10.16 Receber os pacientes encaminhados pela Central Municipal de Regulação do SUS de Camaçari 
mesmo que não possuam documento de identidade, conforme Portaria nº. 84/SAS de 24 de junho de 
1997; 

10.17 Atender integralmente ao paciente, desde a identificação do diagnóstico à realização de todos os 
procedimentos necessários; 

10.18 Garantir a interconsulta com médico especialista em pneumologia e infectologia quando solicitado 
pelo médico clínico; 

10.19 Responsabilizar-se pela transferência de titularidade para os serviços de luz, água, telefone e 
internet se couber, arcando com os custos destas contas a partir do início das suas atividades. 

10.20 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez 
que os seus empregados não mantêm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrências de eventuais anormalidades nos serviços, 
fornecimentos executados, em consonância com o prazo estipulado de entrega para a sua regularização. 

11.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar seus serviços, 
fornecimento dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

11.3 Aplicar, as penalidades e sanções previstas em contrato. 



 
 

 
 
 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-500 – Tel./Fax: (71)3621-6665 - Página 12 de 34 
 
 
 
 
 

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

 

12. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

12.1. A fiscalização dos serviços será realizada por representante devidamente indicado pela Secretaria 
de Saúde, para verificação do cumprimento e acompanhamento do objeto deste termo, 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. 

12.2. 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. 

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

12.4. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS. A CONTRATANTE sendo responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, pelo que exercerá a supervisão, fiscalização e 
avaliação das ações desenvolvidas nas Unidades pela CONTRATADA, podendo emitir relatório e expedir 
notificações sempre que verificado a inexecução parcial ou total do objeto. 

 

13. DAS PENALIDADES 

13.1. O descumprimento, parcial ou total dos serviços estarão sujeitas às penalidades previstas neste 
termo, sem exclusão das dispostas nos art. 81 a 88 da Lei 8.666/93: 

13.1.1. Advertência; 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – COMPEL 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

CHAMAMENTO 

PÚBLICO  

N.º 0001/2021  

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

NÚMERO DO C.N.P.J.: TEL/FAX: 

 

PESSOA PARA CONTATO: 

 

OBJETO: Chamamento Público para contratação de pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins 
lucrativos para prestação de serviço através da oferta de leitos de internamento para tratamento de 
infecção pelo Coronavírus - COVID 19. A prestação do serviço inclui a implantação dos leitos de 
internamento, bem como atendimento de emergência 24 horas para pacientes suspeitos ou confirmados 
de COVID-19, com toda a estrutura física necessária e sua operacionalização, através da 
disponibilização de recursos materiais, humanos e tecnológicos, com funcionamento todos os dias da 
semana, 24 horas por dia. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD.  PER VALOR UND VALOR 
TOTAL 

 
01 

LEITO DE INTERNAMENTO DE 
ENFERMARIA EM CLÍNICA 
MÉDICA PARA TRATAMENTO 
DE COVID-19. 

20 90    

02 LEITO DE EMERGÊNCIA OU 
REANIMAÇÃO PARA 
TRATAMENTO DE COVID-19. 

1 90 
   

03 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 24 HORAS. 
 

200 90 
   

 
 

 
ASSINATURA  

 
 
 

_________________,____/____/_____     __________________________ 
 LOCAL                         DATA                       ASSINATURA/CARIMBO 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – COMPEL 
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO N.º 0000/2020 

 
Contrato que celebram entre si o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a XXXXXXXXXXXXXXX. 

 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/no, 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, devidamente autorizado pela Lei Municipal n.º 668 de 27 de janeiro de 2005, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ/MF nº xxxxxxxxxxxxxx, situado à 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxxxxxxxx, telefone (71) xxxxxxxxx, (xx) xxxxxxx e-mail: 
xxxxxxxxxxxxx, habilitado no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 - COMPEL, neste ato 
representada pela xxxxxxxxxx, portador de documento de identidade nº xxxxxxxxxx SSP/xx, CPF: 
xxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja celebração 
foi autorizada no Processo nº 00055.11.07.682.2021 e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 7315 de 20 de março de 
2020, e legislação pertinente, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusulas que se anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos: 
 
1) Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – COMPEL e seus anexos; 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço através da oferta de leitos de internamento 
para tratamento de infecção pelo Coronavírus - COVID 19. A prestação do serviço inclui a implantação 
dos leitos de internamento, bem como atendimento de emergência 24 horas para pacientes suspeitos ou 
confirmados de COVID-19, com toda a estrutura física necessária e sua operacionalização, através da 
disponibilização de recursos materiais, humanos e tecnológicos, com funcionamento todos os dias da 
semana, 24 horas por dia. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 

 
As despesas para pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 

seguir especificada: 

 
Und. Gestora Projeto/Atividade Elemento de Despesas Fonte 

04 - SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

0431 – FUNDO 

MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

4019 – ATENÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE GESTÃO 

AMBULATORIAL E 

HOSPITALAR 

6102000 – RECEITAS DE 

IMPOSTOS E 

TRANSFERENCIA DE 

IMPOSTO – SAÍDE – 15% 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
O valor global deste contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), constante da proposta 
de preço apresentada pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

Os preços são fixos e irreajustáveis para o período de vigência deste contrato. 

O valor referente ao pagamento será efetuado, mensalmente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo fiscal do contrato. 

O CONTRATADO deve apresentar ao MUNICÍPIO, para efeito de pagamento, ficha de admissão com 
dados de identificação dos pacientes (nome completo, cartão nacional do SUS, data de nascimento, 
contato telefônico e etc.) e assinatura do mesmo ou do responsável atestando a veracidade das 
informações; relatórios de internamento e de alta, assinados e carimbados pelo médico assistente, sem 
qualquer rasura e de forma clara e legível; 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

2.3  VIGÊNCIA DO CONTRATO: PRAZO DO CONTRATO - O contrato será de 90 dias contados a partir 
da data da assinatura, podendo ser renovado por mais 90 dias ou rescindido a qualquer tempo mediante 
mudança do cenário epidemiológico da pandemia. O prazo de 08 dias corridos necessário para a entrega 
do objeto do contrato está incluído na vigência total de 90 dias do contrato. 

 

§ 1º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo 

aos limites legais, do art. 57, §1° da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
 

 DOS DIREITOS 
 

 Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos 
convencionados. 

 
 DAS OBRIGAÇÕES 

 
o Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 
I. Efetuar o pagamento ajustado;  
 

II. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
III. Fiscalizar a execução dos serviços; 
IV. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato; 
V. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
VI. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada. 

 
o Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Responsabilizar-se totalmente por todos os encargos e ônus da legislação trabalhista previdenciária e 
fiscal, bem como os seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora. 
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b) Prestar informações e esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, em relação ao objeto 
deste contrato, diligenciando para que os serviços não sofram soluções de continuidade, ao tempo em 
que deverá cuidar para que seus empregados executem os serviços cujas cargas horárias não excedam 
as permitidas em lei. 

c) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, quando for necessário. 

d) A CONTRATADA deverá colocar em serviço apenas empregado devidamente qualificado, 
selecionados e treinados para o perfeito desempenho dos trabalhos, devendo os mesmos apresentar-se, 
quando necessário, devidamente uniformizados e portando crachá de identificação. 

e) Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive mobiliário, materiais de consumo e 
equipamentos, utilizados para prestação dos serviços serão de inteira responsabilidade do 
CONTRATADO, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte, deslocamento e mão de 
obra, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução do contrato, cabendo-
lhe, ainda, a inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes de 
negligências resultante da prestação dos serviços. 

f) O CONTRATADO fornecerá de imediato, quando solicitado, documentos, prontuários ou demais 
informações necessárias ao acompanhamento da execução do Credenciamento. 

g) É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para execução 
do objeto do contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, 
resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos para o órgão requisitante ou para o MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

h) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação comprovadas no processo. 

i) Afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade CONTRATADA pelo SUS, ficando 
autorizada a divulgação, por quaisquer meios, dessa condição; 

j) Informar a SESAU eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de 
sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

l) Permitir o acesso de prepostos da SESAU para supervisionar e acompanhar a execução dos serviços 
de saúde decorrente do contrato; 

m) A Autorização de Internação Hospitalar - AIH deverá ser entregue à Coordenação de 
Faturamento/DICORES/SESAU, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, com as informações referentes às 
atividades assistenciais realizadas, na forma de AIH em meio magnético, em conformidade com os 
parâmetros do Ministério da Saúde. 

n) Admitir somente pacientes com COVID - 19 (Novo Coronavírus), suspeito ou positivado, que possuam 
critérios de internamento e que forem regulados previamente pela Central Municipal de Regulação. 

o) Realizar atendimento de urgência e emergência 24 horas de pacientes suspeitos ou confirmados com 
COVID-19, realizando seu internamento se necessário. 

p) Realizar a provisão de testes rápidos de antígeno e anticorpo para serem utilizados dentro da janela 
adequada dos pacientes suspeitos de COVID-19. 

q) Receber os pacientes encaminhados pela Central Municipal de Regulação do SUS de Camaçari 
mesmo que não possuam documento de identidade, conforme Portaria nº. 84/SAS de 24 de junho de 
1997; 

r) Atender integralmente ao paciente, desde a identificação do diagnóstico à realização de todos os 
procedimentos necessários; 

s) Garantir a interconsulta com médico especialista em pneumologia e infectologia quando solicitado pelo 
médico clínico; 
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t) Responsabilizar-se pela transferência de titularidade para os serviços de luz, água, telefone e internet 
se couber, arcando com os custos destas contas a partir do início das suas atividades; 

u) Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive mobiliário, materiais de consumo e 
equipamentos, utilizados para prestação dos serviços serão de inteira responsabilidade do 
CONTRATADO, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte, deslocamento e mão de 
obra, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução do contrato, cabendo-
lhe, ainda, a inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes de 
negligências resultante da prestação dos serviços; 

v) Realizar atendimento de urgência e emergência 24 horas de pacientes suspeitos ou confirmados com 
COVID-19, realizando seu internamento se necessário; 

x) Realizar a provisão de testes rápidos de antígeno e anticorpo para serem utilizados dentro da janela 
adequada dos pacientes suspeitos de COVID-19. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
 

 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 

 
 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. 
 

 
CLÁUSULA NONA – 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 garantido a ampla 
defesa e o contraditório: 
 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 

 
a)  até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço; 
 
b)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de 

empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do 
produto/serviço; 

 
c)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 

documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço. 
 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

   
a)  de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no 

âmbito da Administração Pública Municipal. 
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IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a depender do 
prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: multa de 10% a 20%; 
 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: 

multa de 10% a 20%; 
 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%; 
 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado ou 

danificado: multa de 20% e rescisão contratual; 
 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha causar quaisquer danos à Contratante e/ou a 

terceiros: multa de 20%. 
 
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja 
em vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 
§ 2º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, por até 
05 (cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nos incisos III e IV 
desta Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da penalidade aplicada. 

 
§ 3º As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria 
Municipal da Administração. 

 
§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 
ainda, cobrada judicialmente. 

 
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

 
§ 6º As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

 
§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO 
 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato 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 PRIMEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
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O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em 
parte, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
Este contrato 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; 
 
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) Possibilidade de rescisão do ajuste, a qualquer tempo, pelo credenciado, mediante notificação à 

Administração, em prazo a ser fixado no termo. 
 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato 
pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, 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 dos produtos e/ou serviços, 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. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer 
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia 
de exigi-la em oportunidades futuras. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 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, para que produza os efeitos jurídicos. 
 
Camaçari – Bahia, 00 de XXXX de 2021. 

 
_______________________________________________ 

ELIAS NATAN MORAES DIAS  
CONTRATANTE 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADA 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – COMPEL 
ANEXO IV – MODELO DE FORMULÁRIO PARA DADOS NECESSÁRIOS À ASSINATURA DO  

 
CONTRATO 

 
 
 

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 0001/2021 – COMPEL 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 

A (empresa) ............................................................................, inscrita no CNPJ/CPF 

nº............................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

.................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº ........................ 

e do CPF nº ........................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto 

nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da 

Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998.  

Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos.”  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

 

_____ de _________________ de _______. 
Local e data 

 
 
 

________________________________________ 
Assinatura Representante Legal e Carimbo 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – COMPEL 
ANEXO VI – EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS 

7. HEMOGRAMA COMPLETO 

8. SUMÁRIO DE URINA 

9. MAGNÉSIO 

10. UREIA SORO 

11. CREATININA SORO 

12. PROTEINA C REATIVA 

13. CKMB 

14. TROPONINA I 

15. CPK CREATINOFOSFOQUI 

16. POTASSIO SORO 

17. SÓDIO SORO 

18. TGP – ALT TRANSAMINAS 

19. TGO – AST TRANSAMINAS 

20. HEMOSSEDIMENTAÇÃO 

21. BETA HCG QUALITATIVO 

22. DENGUE SOROLOGIA 

23. GLICOSE EM JEJUM 

24. AMILASE 

25. GAMA-GLUTAMIL TRANS 

26. FOSFATASE ALCALINA 

27. HIV ANTI 1 2 TEST 

28. BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES 

29. PROTEINAS TOTAL E FRAÇÕES 

30. TEMPO DE PROTOMBINA 

31. ACIDO URICO SORO 

32. CALCIO SORO 

33. TEMPO TROMB PARCIAL A 

34. HCV HEPATITE C ANT 

35. LDH DESIDROGENASE LA 

36. D DÍMERO 

37. SANGUE OCULTO NAS FEZES 

38. SALMONELLA 

39. COAGULOGRAMA BÁSICO 

40. COLESTEROL 

41. HEMOGASOMETRIA ARTERIAL 

42. GRUPO SANGUÍNEO 

43. PARASITOLÓGICO DE FEZES 

44. TRIGLICÉRIDES 

45. LACTATO 

46. LIPASE 

47. FERRO SÉRICO 

48. DESIDROGENASE LÁTICA 

49. DESIDROGENASE LÁTICA – ISOENZIMAS FRAÇÕES 

50. TEMPO DE TROMBOPLASTINA ATIVIDADE (PTTA) 

51. TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO E ANTICORPO 

52. RT-PCR SARS-COV-19 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021 – COMPEL 
ANEXO VII – RELAÇÃO MÍNIMA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS POR 

AMBIENTE 

 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

POSTO CENTRAL 

Bebedouro/Purificador Refrigerado 1 

Balcão de atendimento com espaço para 

computadores 1 

Cadeira estofada fixa 4 

Balde/Cesto de lixo 2 

Quadro de avisos 1 

Computador 2 

Impressora 1 

TV 1 

Suporte de TV 1 

Sala de Atendimento Social 

Cadeiras estofadas fixas 2 

Cadeira giratória com braços 1 

Balde/Cesto de lixo 1 

Impressora 1 

Mesa de escritório 1 

Mesa para computador 1 

Computador 1 

Sala de Serviço de Nutrição 

Cadeiras estofadas fixas 2 

Cadeira giratória com braços 1 

Balde/Cesto de lixo 1 

Impressora 1 

Mesa de escritório 1 

Mesa para computador 1 

Computador 1 

Sala Coordenação Enfermagem 

Cadeiras estofadas fixas 2 
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Cadeira giratória com braços 1 

Balde/Cesto de lixo 1 

Impressora 1 

Mesa de escritório 1 

Mesa para computador 1 

Computador 1 

Sala Coordenação Médica 

Cadeiras estofadas fixas 2 

Cadeira giratória com braços 1 

Balde/Cesto de lixo 1 

Impressora 1 

Mesa de escritório 1 

Mesa para computador 1 

Computador 1 

Sala Coordenação Administrativa 

Cadeiras estofadas fixas 6 

Cadeira giratória com braços 3 

Balde/Cesto de lixo 3 

Impressora 1 

Mesa de escritório 3 

Mesa para computador 3 

Computador 3 

Depósito de Material de Limpeza  (DML) 

Armário 1 

Carro material de limpeza 1 

Sala de Urgência 

Ressuscitador manual kit adulto 3 

Armário suspenso com divisórias 2 

Oxímetro portátil (hand-set) 1 

Aspirador portátil 1 

Balde a pedal 2 

Mesa de Mayo 1 

Banqueta giratória 1 

Biombo 1 

Bomba de infusão 4 
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Caixa básica OU Bandeja de instrumental 
cirúrgico 2 

Desfibrilador/cardioversor com monitor 

multiparâmetro e marcapasso 1 

Carro de urgência 1 

Eletrocardiógrafo portátil 1 

Escada 2 degraus 2 

Esfigmomanômetro de pedestal com 

manguito infantil e adulto 2 

Estetoscópio adulto/infantil 2 

Suporte de Hamper 1 

Lanterna clínica 1 

Laringoscópio com kit adulto  2 

Maca com grades removíveis e rodas com 

travas 2 

Mesa auxiliar p/ instrumental 2 

Monitor cardíaco 3 parâmetros ( PNI, ECG e 
Oximetria) 2 

Negatoscópio 2 corpos 1 

Refletor parabólico de luz fria/Foco Refletor 
Ambulatorial 0 

Suporte de soro 4 

Ventilador eletrônico microprocessado 

(pressão e volume) adulto/infantil com 

Traquéias adulto, infantil e neonatal 2 

Cilindro de oxigênio portátil 2 

Ventilador eletrônico microprocessado 

(pressão e  
volume) adulto/infantil com Traquéias adulto, 
infantil e neonatal de transporte 1 

Área para guarda de macas e cadeiras de rodas 

Maca de transporte 1 

Cadeira de rodas 1 

Depósito de Material de Limpeza (DML) 

Armário 1 

Carro material de limpeza 1 

Sala de Eletrocardiografia – ECG  

Eletrocardiógrafo de folha 1 
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Esfignomanômetro 1 

Estetoscópio 1 

Mesa auxiliar 1 

Cabideiro 1 

Armário 1 

Balde cilíndrico p/ detritos com pedal 1 

Bancada com cuba e armários* 1 

Banqueta giratória/mocho 1 

Escada com 2 degraus 1 

Mesa p/ exames 1 

Suporte de soro 1 

Radiologia - Geral  

Laboratório de Processamento - (câmara 

escura)  

Processadora de filmes X for digital) 1 

Passa chassi 1 

Balde com pedal 1 

Cadeira 1 

Box de Vestiário para Paciente  

Cabideiro 1 

Sala de Exames da Radiologia - Geral  

Avental plumbífero 1 

Protetor de tireóide 1 

Aparelho de Raios x até 800 MA 1 

Armário 1 

Suporte de Hamper 1 

Suporte de soro de chão 1 

Balde com pedal 1 

Escada com 2 degraus 1 

Banqueta giratória 1 

Biombo plumbífero 1 

Arquivos de Chapas  

Armário com gavetas 1 

Observação  
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Posto de Enfermagem do Internamento 
Feminino  

Armário 1 

Bancada com cuba e armários* 1 

Balde cilíndrico com pedal p/ detritos 2 

Balcão de atendimento com armário e espaço 

p/computador e impressoras 1 

Banqueta giratória 2 

Computador 1 

Impressora 1 

Cadeira de rodas dobrável 1 

Cadeira estofada 2 

Carro de curativos 1 

Lanterna clínica 1 

Termômetro clínico 1 

Comadre 2 

Esfigmomanômetro adulto de coluna 2 

Estetoscópio adulto 2 

Geladeira 180 l 1 

Monitor multiparametros 3 

Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto 1 
  
  

Enfermaria Adulto Feminina  

Cadeira estofada 3 

Cama Fowler (eletrica/mecanica) com grades, 10 
cabeceiras e peneiras móveis, com colchão  

  

Escada com 2 degraus 10 

Bomba de infusão 6 

Mesa de cabeceira 10 

Carro de emergência 1 

Desfibrilador/cardioversor com monitor 

multiparâmetro e 1 
marcapasso  

  

Laringoscópio com kit adulto 1 
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Conjunto de ressucitador manual kit adulto 2 

Biombo 4 

Suporte de Hamper 1 

Balde com pedal 10 

Suporte de soro de chão 10 

Enfermaria Adulto Masculina  

Cadeira estofada 3 

Cama Fowler (eletrica/mecanica) com grades, 10 
cabeceiras e peneiras móveis, com colchão  

  

Escada com 2 degraus 10 

Bomba de infusão 

6 

10 

Mesa de cabeceira 
Carro de emergência  

 1 

Desfibrilador/cardioversor com monitor 

multiparâmetro e 1 
marcapasso  

Laringoscópio com kit adulto 1 

Conjunto de ressucitador manual kit adulto 

2 

4 

Biombo 
Suporte de Hamper  

 1 

Balde com pedal 10 

Suporte de soro de chão 10 

Posto de Enfermagem do Internamento 
Masculino  

Armário 1 

Bancada com cuba e armários* 1 

Balde cilíndrico com pedal p/ detritos 2 

Balcão de atendimento com armário e espaço 1 
p/computador e impressoras  

Banqueta giratória 2 

Computador 1 

Impressora 1 

Cadeira de rodas dobrável 1 
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Cadeira estofada 2 

Carro de curativos 1 

Lanterna clínica 1 

Termômetro clínico 1 

Comadre 2 

Esfigmomanômetro adulto de coluna 2 

Estetoscópio adulto 2 

Geladeira 180 l 1 

Monitor multiparametros 3 

Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto 1 

Central de Abastecimento Farmacêutico  

 

 

Armário de aço com 2 portas 1 

Arquivo gaveta com 4 gavetas 1 

Cadeira 1 

Carro de transporte de material 1 

Pallet 1 

Quadro de avisos 1 

Bebedouro 1 

Escada de 7 degraus 1 

Cesto de lixo 1 

Computador 1 

Desumidificador de ambiente 1 

Estante modulada aberta 1 

Geladeira industrial 1 

Impressora 1 

Mesa de escritório 1 

Mesa para impressora e computador 1 

Sala de Armazenagem, Distribuição de 
Materiais  

Esterilizados e Roupa Limpa  

Bancada 1 
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Carro para transporte de roupa limpa 1 

Estante fechada 1 

Estante modulada 1 

Escada de 7 degraus 1 

Quadro de avisos 1 

Cadeira 1 

Sala de utilidades, lavagem e descontaminação 
dos  

materiais e Roupa Suja  

Armário 1 

Carro fechado para transporte de material 1 

Carro de transporte de detritos 1 

Carro transporte de roupa suja 1 

Quadro de avisos 1 

Relógio de parede 1 

Balde com pedal 1 

Banqueta giratória 2 

Mesa auxiliar 2 
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Suporte de Hamper 1 

Almoxarifado  

Cesto de lixo 1 

Escada com 7 degraus 1 

Estante modulada aberta 1 

Tablados pequenos (Pallet) 1 

Sala para Equipamentos de Geração de Energia  

Elétrica Alternativa  

Gerador 1 

Necrotério  

Balde com pedal 1 

Carro para transporte de cadáver 1 

Quarto de Plantão para Funcionário Fem.  

Armário com 2 portas 1 

Mesa de cabeceira 1 

Beliche (CAMA) 1 

Cesto de lixo 1 

Quarto de Plantão para Funcionário Masc.  

Armário com 2 portas 1 

Mesa de cabeceira 1 

Beliche (CAMA) 1 

Cesto de lixo 1 

Sala de Estar para Funcionários ( p/ 8 pessoas)  

Quadro de avisos 1 

Bebedouro 1 

Cadeira 4 

Mesa 1 

Poltrona 2 

TV 1 

Suporte para TV 1 

Vestiário Central para Funcionários  

Cesto de lixo 1 

Armário fechado com divisórias 1 

Quadro de Avisos 1 

Copa de distribuição  

Área para recepção e inspeção de alimentos e utensílios  
  

Balde com Pedal 1 

Despensa de Alimentos e Utensílios  

Armário 1 

Área de distribuição de alimentos e utensílios  
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(DML)  

Armário 1 

Carro de material de limpeza 1 

Sala de Armazenamento Temporário de Resíduos  

Carro de transporte de detritos 2 

Abrigo Externo de Resíduos  

Carro de transporte de detritos 2 

Sala de Reuniões  

Armário 1 

Cadeira giratória com braços 6 

Mesa para reunião 1 

Quadro branco 1 

Quadro de avisos 1 

Arquivo Médico  

Arquivo de gavetas 1 

Estante modulada aberta 2 

Laboratório  

Geladeira 1 

Estufa 1 

Centrífuga 1 

Cronômetro 1 

Deionizador de água 1 

Balança de precisão 1 

Bico de Busen 1 

Cabine de fluxo laminar 1 

Capela 1 

Central de Material Esterilizado (CME)  

Autoclave horizontal 1 

Sala de Classificação de Risco  

Mesa de Consultório 1 

Cadeira fixa 1 
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Balança antropométrica 1 

Maca fixa 1 

Escadinha 2 degraus 1 

Lixeira com pedal e tampa  01 

Consultórios Médicos  

Mesa de consultório 02 

Cadeiras Fixas 06 

Macas fixas 02 

Escadinha 2 degraus 02 

Lixeira com pedal e tampa  02 

Sala de observação / medicação  

Poltronas de medicação 10 

Braçadeira 06 

Suporte de soro 15 

Lixeira com pedal e tampa  03 

Sala de espera recepção  

Balcão de atendimento com dois lugares 01 

Cadeira para recepção 02 

Longarinas 3 lugares 10 

Lixeira com pedal e tampa  01 

 

 

 
 
 

 
 
 


