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EDITAL DE CREDENCIAMENTO SMS Nº 001/2020 
 
 
 
O MUNICÍPIO DO SALVADOR, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, com 
esteio nas suas atribuições legais, vem através da Comissão Especial de Credenciamento, constituída 
pela Portaria n.º 093/2020, tornar público para conhecimento dos interessados que realizará 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE UNIFORMES E 
ACESSÓRIOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 12.664/12, e Decreto Municipal nº 
32.107/2020, processo administrativo n.º 1633/2020- SMS e na forma estabelecida no Edital e seus 
Anexos.    
 
O acompanhamento, monitoramento e fiscalização em decorrência do objeto deste Processo de 
Credenciamento serão exercidos pela Coordenadoria de Atenção Primária a Saúde – DAS/CPS e 
Subcoordenação Administrativa do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ/SUGAD 
 
1. OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto deste certame o credenciamento de empresas para o fornecimento/comercialização 
de uniformes dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Endemias diretamente aos seus 
servidores devidamente autorizados, mediante adesão às condições previstas neste Edital. 
 
1.2 Este certame definirá relação de empresas habilitadas ao credenciamento que, após formalização 
por Termo de Credenciamento, ficarão autorizadas a fornecer/comercializar uniformes e/ou suas peças 
e partes aos servidores, devidamente autorizados, da Secretaria municipal da saúde, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 37.107/2020 e das disposições contidas neste Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar do processo de credenciamento para celebração do Termo as empresas que: 
 

2.1.1 Estejam devidamente autorizadas pelo poder público a funcionar; 
 
2.1.2 Militem no ramo pertinente ao objeto descrito deste instrumento convocatório; 
 
2.1.3 Atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente, ou por 
servidor da Comissão Especial de Credenciamento, à vista dos originais.  

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

2.2.1 Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
 
2.2.2 Em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação judicial ou 

extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução 
ou liquidação; 

 
2.2.3 Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública 

Municipal. 
 
2.3 O credenciamento obedecerá às seguintes etapas 

I - Publicação de edital e respectivo regulamento; 
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II - Inscrição; 

III - Habilitação; 

IV - Assinatura do instrumento jurídico; e 

 V - Publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do ente contratante  
 
 
3. DA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 As Pessoas Jurídicas interessadas poderão inscrever-se para o credenciamento a qualquer tempo e 

desde que se constituam aptas para essa inscrição. 

3.2 Serão indeferidas as inscrições das Pessoas Jurídicas interessadas que não comprovarem os 

requisitos exigidos neste instrumento ou não apresentarem a documentação necessária. 

3.3 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, devendo ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da ciência do ato. 

 
3.4 A entrega do envelope deverá ser endereçada a Comissão Especial de Credenciamento, localizado 
na Rua da Grécia, nº 3, Edf: Caramuru, 6º andar - Comércio, SSA/BA - CEP 40010-010. No horário 
das 09h00min às 16h00min. 
 

3.4.1 Todos os documentos exigidos deste Edital deverão ser apresentados em envelope lacrado, 
opaco e contendo as seguintes informações: 

 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO  
MUNICÍPIO DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/2020 PROCESSO Nº XX/2020 
RAZÃO SOCIAL:                                   CNPJ: 
PROPOSTA DE HABILITAÇÃO E PREÇOS 
 
3.4.2 As informações prestadas, assim como a documentação entregue são de inteira 

responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que 
atende a todos os requisitos para participar do processo de Credenciamento. 

 
3.4.3 A apresentação da documentação implica no aceite do interessado em participar do processo 

de Credenciamento junto ao Município de Salvador e submissão, independentemente de 
declaração expressa, a todas as normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
não sendo permitida, em hipótese alguma, qualquer alteração ou entrega de documento 
diverso do solicitado neste instrumento convocatório. 

 
3.4.4 Proposta de Preços deverá especificar os produtos a serem fornecidos, o seu quantitativo e 

respectivo preço, observado o quantitativo mínimo constante no anexo IV.  
 

3.5 A habilitação da empresa implica no aceite dos valores máximos da tabela de preços dos uniformes 
constante no anexo IV, não sendo permitida a comercialização por valores superiores ao quanto 
descrito no referido anexo. 
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3.6 O credenciamento deverá ser reavaliado anualmente em todas as suas cláusulas, que poderão ser 
atualizadas, sobretudo a partir de nova pesquisa de preços.  
 
4. DAS AMOSTRAS 
 
4.1 As empresas habilitadas no processo de credenciamento fornecerão peça piloto/amostra em até 15 
(quinze) dias, de seus produtos para avaliação das Áreas Técnicas responsáveis - Diretoria de Vigilância 
a Saúde e da Diretoria de Atenção à Saúde desta Secretaria Municipal da Saúde;  
 
4.2 Poderão ainda ser solicitado laudo/parecer técnico de empresa ou profissional especializado para 
emissão de Parecer sobre o material avaliado para encaminhamento à Comissão Especial de 
Credenciamento visando a conclusão do processo de credenciamento;  
 
4.3 Será desclassificada a licitante que apresentar peça piloto/amostra divergente do estabelecido no 
item 9 e anexo (especificação e layout) do Termo de Referência; 
 
 
5. DA HABILITAÇÃO 
 

5.1 No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar, obrigatoriamente, além dos documentos 
relativos à Regularidade Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica, os seguintes documentos: 
 
a) Dados para assinatura do Termo de Credenciamento. (ANEXO III). 
b) Solicitação de Credenciamento; (ANEXO V). 
c) Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição; (ANEXO VI). 
d) Declaração de inexistência de fato superveniente; (ANEXO VII). 
e) Relação de Itens de interesse na comercialização; (ANEXO VIII).  
f) Declaração em papel timbrado de que está em condições de fornecer o quantitativo especificado. 
 
5.1.1 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados. 
 
5.1.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do credenciamento nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. (§ 4º do art. 25 do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.1.3 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da 
empresa, com o nº do CNPJ e endereço respectivo. 
 

5.1.3.1 Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
5.1.3.2 Se a empresa for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 
 
5.2 A habilitação dos interessados far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
5.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) 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: 
 
a1) Os documentos de que trata a alínea “a” deverão estar acompanhados de todas alterações ou da 
consolidação respectiva; 
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b) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em 
exercício; 
 
c) no caso de empresa individual, de registro comercial perante a Junta Comercial, da sede ou 
domicílio da Licitante. 
 
5.2.1.1 O objetivo social contido no Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social deve ser 
pertinente e compatível com o objeto deste Edital de Credenciamento. 
 
5.2.1.2 Entende-se por pertinente e compatível com o objeto deste Edital de Credenciamento, o 
objetivo social do qual conste, além de outros complementos, obrigatoriamente, “comércio e/ou 
comercialização de uniformes e/ou fardamentos e acessórios”. 
 
5.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicílio ou sede da instituição, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante; 
 
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União, 
abrangendo as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014;  
 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação – CRF; 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011); 
 
g) Certidão negativa de inscrição no CADIN Municipal. 
 
5.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.2.3.1 Alvará de Licença de Localização emitido pelo órgão competente da Prefeitura. 
 
5.2.3.2 Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando experiência anterior, compatível em natureza, no fornecimento ou comercialização de que 
trata o objeto do presente Edital de Credenciamento. 
 
 
6. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1 A análise e julgamento serão processados em conformidade com as condições estipuladas neste 
Edital e seus anexos. 
 
6.2 Caso algum documento apresentado não satisfaça as exigências deste Edital e/ou da legislação 
aplicável, a Comissão concederá ao interessado, por uma única vez, prazo nunca superior a 05 (cinco) 
dias corridos, para que o mesmo proceda à substituição ou complementação do referido documento. 
 
6.3 A não observância do prazo estipulado no subitem 6.2 implicará no indeferimento do pedido de 
credenciamento da pessoa jurídica interessada. 
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6.4 Serão declaradas inabilitadas as instituições que, por qualquer motivo estejam declaradas 
inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, 
Direta ou Indireta municipal distrital, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial, pelo órgão 
que o expediu. 
 
6.5 Os pedidos de credenciamento eventualmente indeferidos constarão de ata própria, lavrada em 
reunião pública, na forma da legislação aplicável. 
 
6.6 Caso alguma instituição não tenha apresentado documentos exigidos no subitem 5.2.2 deste Edital, 
poderá fazê-lo até a data da publicação, bastando para tanto, na data prevista para entrega dos 
envelopes, apresentar declaração se comprometendo ao cumprimento da exigência na forma aqui 
prevista. 
 
6.7 Serão declaradas habilitadas para o Credenciamento todas as empresas que atenderem às 
exigências deste Edital e seus anexos, cujo resultado será publicado no Diário Oficial do Município - 
DOM. 
 
7. DOS RECURSOS 
 
7.1 Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões devidamente 
fundamentadas e por escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do primeiro dia 
subsequente à divulgação prevista no Diário Oficial do Município, ficando, nesse período, autorizado 
vistas ao processo junto à Comissão Especial de Credenciamento. 
 
7.2 Do resultado caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
publicação no Diário Oficial do Município – DOM; 
 
7.3 Caso haja acatamento ao recurso de que trata item 7.2, a Comissão fará publicar sua decisão no 
Diário Oficial do Município – DOM. 
 
7.4 O recurso será protocolado junto à Comissão, ficando estabelecido o prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis para reconsiderá-lo ou fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, que terá 
até 5 (cinco) dias úteis para análise e decisão. 
 
7.5 Somente o próprio interessado ou seu representante legalmente habilitado poderá interpor recurso. 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1 Transcorrido o prazo recursal e não havendo contestação, as propostas das empresas declaradas 
aptas ao Credenciamento serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipal da Saúde. 
 
9. DO CHAMAMENTO DOS CREDENCIADOS HABILITADOS PARA ASSINATURA DO TERMO 
DE CREDENCIAMENTO 
 
9.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Termo de Credenciamento 
(Contrato) com todas as instituições aptas, a firmarem esse compromisso com a Administração Pública 
 
9.2 A Secretaria Municipal da Saúde convocará as empresas aptas para assinarem o Termo de 
Credenciamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, sob pena 
de decair do direito ao Credenciamento. 
 
9.3 O prazo estabelecido no subitem 9.2 para assinatura do Termo de Credenciamento poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela empresa durante o seu transcurso 
e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela SMS. 
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9.4 No ato da assinatura do termo, o credenciado deverá apresentar documento de procuração 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o referido 
instrumento. 
 
9.5 As Pessoas Jurídicas que vierem a ser credenciadas por força do presente Edital deverão iniciar suas 
atividades a partir da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
9.6 O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e Lei 
municipal nº 4.484/92 no respectivo contrato, assegurado o direito à ampla defesa. 
 
9.7 As Pessoas Jurídicas credenciadas deverão manter durante todo o vínculo contratual as mesmas 
condições de habilitação constantes no instrumento editalício. 
 
10. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
10.1 A elaboração do Termo de Credenciamento para o fornecimento do objeto deste Chamamento 
Público, ficará condicionada à apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a 
tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme Portaria 
Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014. 
 
10.2 O Termo de Credenciamento estabelecerá as condições de prestação de serviço e os direitos e 
obrigações das partes, respeitando a autonomia técnica e financeira da empresa credenciada na 
execução dos serviços, que deverá assumir o risco da atividade desempenhada de maneira 
independente. 
 
10.3 As empresas credenciadas serão submetidas às condições previstas neste Edital e pactuadas 
no Termo de Credenciamento, quando da sua celebração. 
 
10.4 As demais disposições estão previstas na minuta do Termo de Credenciamento anexo a este 
Edital, do qual é parte integrante, independentemente de transcrição. 
 
11. DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO 
 
11.1 São causas de descredenciamento o descumprimento de quaisquer das condições descritas no 
presente Edital, no Termo de Credenciamento, ou ainda, a prática de atos que caracterizem má-fé 
em relação ao Município de Salvador apuradas em processo administrativo. 
 
12. DAS PENALIDADES 
 
12.1 As empresas credenciadas sujeitar-se-ão, no que couber, no caso de cometimento de infrações, 

inadimplemento de suas obrigações ou descumprir qualquer condições contidas este instrumento, 
às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes em vigor, e mais: 

12.1.1 Advertência escrita, quando ocorrer irregularidades de pequena monta, que não tenham 
causado dano material ou moral à contratante, ou mesmo quando constatada irregularidade grave 
na sua execução, quando interrompido o serviço sem comunicação prévia e anuência da SMS. 

12.1.2 Descredenciamento da empresa na ocorrência das hipóteses constante no item 11 deste Edital. 
12.1.3 Suspensão para contratar com a Administração Pública. 
12.1.4 Declaração de inidoneidade. 

 
12.2 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente Termo de Referência, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado 
em relação a este processo de Credenciamento. 
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13.2 A inobservância, em qualquer fase do processo de Credenciamento, por parte do interessado, dos 
prazos estabelecido sem notificações pessoais ou gerais, será caracterizada como desistência, 
implicando sua exclusão do certame. 
 
13.3 A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda 
que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de 
Credenciamento, anulando-se a inscrição, bem como todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das 
demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal, sem que haja qualquer indenização às 
credenciadas por isto. 
 
13.4 É de inteira responsabilidade dos interessados acompanhar as informações e os resultados 
divulgados no Diário Oficial do Município - DOM. 
 
13.5 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial de Credenciamento, localizada na 
localizado na Rua da Grécia, nº 3, Edf: Caramuru, 6º andar - Comércio, SSA/BA - CEP 40010-010. 
Telefone (71) 3202-1088/1002. 
 
13.6 É facultada à Comissão Especial de Credenciamento, em qualquer fase do Credenciamento, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da 
sessão pública. 
 
13.7 A empresa que tenha sua habilitação indeferida e por consequência não consiga seu 
credenciamento, poderá tentar novamente sua habilitação após sanar sua(s) pendência(s). 
 
13.8 A Autorização para o fornecimento fica restrita aos itens cotados ap re sen tados  na proposta 
de preços da empresa credenciada, podendo a qualquer tempo solicitar a inclusão itens através de 
termo aditivo. 
 
 
13.9 A Secretaria Municipal da Saúde informará a CREDENCIADA sobre a inclusão de novos itens na 
relação de uniformes/acessórios. 
 
 
 
14. ANEXOS DO EDITAL 
 
14.1 Fazem parte integrante deste Edital: 
 
- Anexo I Termo de Referência; 
- Anexo II Minuta de Termo de Credenciamento; 
- Anexo III Dados para assinatura do Termo de Credenciamento; 
- Anexo IV Tabela de Preços dos Itens; 
- Anexo V Solicitação de Credenciamento; 
- Anexo VI Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da CF; 
- Anexo VII Declaração de inexistência de fato superveniente; 
- Anexo VIII Relação de Itens de Interesse de Comercialização; 
- Anexo IX Guia para Aquisição de Uniformes - GAU; 
 
 

Salvador, Ba XX de XXXXXXX de 2020. 

 
Maria Assunção de Oliveira Cadidé 
Presidente da Comissão
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  
1 – DO OBJETO: Credenciamento de empresas interessadas no fornecimento do fardamento (uniformes profissionais) 
dos Agentes de Endemias da Diretoria de Vigilância a Saúde e dos Agentes Comunitários de Saúde da Diretoria de 
Atenção à Saúde desta Secretaria Municipal da Saúde, nos termos do Decreto nº 32.107 de 23 de janeiro de 2020 e 
necessidades do serviço, conforme as características e modelos e especificações constantes no Termo de Referência: 
 
2 - DA JUSTIFICATIVAS: a compra dos uniformes justifica em razão que o Órgão Público, consoante Decreto nº 
32.107 de 23/01/2020 adotará a padronização dos Uniformes para melhor desenvolvimento das atividades de seus 
agentes de combate de endemias e agentes comunitários de saúde, como também, em decorrência de exigências legais 
pelos órgãos de fiscalização do trabalho.  
 
3 – DAS CARACTERÍSTICAS DO CREDENCIAMENTO: 
 
Poderão ser credenciadas empresas que atuem no ramo de confecção e vendas de uniformes, desde que atenda aos 
documentos de habilitação exigidos no edital. 
 
As empresas credenciadas deverão fornecer uniforme aos agentes de combate a endemias e aos agentes comunitários 
de saúde, mediante venda direta aos servidores, obedecendo ao valor máximo constante na tabela de valores dos 
uniformes, ficando livre a aplicação de desconto dos itens. 
 
É facultado aos servidores, no momento da aquisição dos uniformes, a renegociação dos valores visando a obtenção de 
preços mais vantajosos. 
 
Os uniformes deverão ser comercializados em todos os tamanhos disponíveis no mercado, sem acréscimo do valor devido 
a variação de tamanho. 
 
Em caso de encomenda de tamanho, também não será permitido o acréscimo do valor do uniforme. 
 
Será descredenciada a empresa que realizar a venda de qualquer item acima do preço de tabela, ou que não confeccione 
o uniforme dentro das especificações exigidas neste Termo. 
 
As especificações, modelos e valores dos uniformes estão disponíveis nos anexos deste Termo. 
  
A empresa proponente após a habilitação deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a amostra do uniforme que 
será analisada pela Comissão de Credenciamento, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino, sendo os 
itens boné, capa para chuva e mochila apresentado em única amostra.  
 
A amostra masculina deverá ser de tamanho G para todos os itens de camisa, tamanho 42 para os itens de calça e 
tamanho 42 para calçados e a amostra feminina deverá ser de tamanho M para os itens de camisa, 38 para calças e saia 
e 38 para calçados. 
 
Após a aprovação da amostra a empresa deverá fixar um modelo idêntico ao aprovado em seu estabelecimento para 
visualização do servidor que irá adquirir o uniforme. 
 
Em caso de recusa da amostra a proponente poderá apresentar, em até 15 (quinze) dias, nova amostra para análise da 
Comissão, que dará parecer final sobre a habilitação do proponente. 
 
Somente poderão adquirir os uniformes os servidores devidamente identificados, conforme relação encaminhada pela 
Secretaria Municipal de Saúde as empresas habilitadas e mediante a apresentação da Guia para Aquisição de Uniformes - 
GAU emitida pela SMS. 
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As empresas habilitadas deverão, mensalmente, encaminhar a Secretaria Municipal da Saúde a relação de peças 
vendidas, acompanhadas dos nomes e matriculas dos servidores que realizaram a aquisição. 
 
Em caso da venda de itens com qualidade inferior ao quanto constante na amostra, o servidor terá o direito a devolução 
do valor pago, ou a troca do item pelo de mesma qualidade constante na amostra. 
  
4 – DO LOCAL DE ENTREGA DA AMOSTRA: As amostras devem ser endereçadas a Comissão Especial de 
Credenciamento, localizada na Rua da Grécia, nº 03, Edf: Caramuru, 6º andar – Comércio, Salvador, Bahia, CEP: 40010-
010. 
  
5- CONTRATUALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO:  
 
As empresas habilitadas assinarão um Termo de Credenciamento com vigência de 12 (doze) meses, renováveis por 
iguais períodos até o limite de 60 meses, onde que permitirá a comercialização dos uniformes. 
 
6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:           
 
Como qualificação técnica será exigido os documentos constantes do item 5.2.3 do Edital. 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  - ACS 

 
1 – OBJETO  

Credenciamento de empresas interessadas no fornecimento do fardamento dos Agentes Comunitários de Saúde que atuam no 
âmbito da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Salvador. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 

Trata-se de um procedimento administrativo, adotado pela Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, nos termos do Decreto 
29.482 de 05 de fevereiro de 2019 e alterado pelo Decreto nº 32.107 de 23 de janeiro de 2020. Tais documentos legais respaldam a 
padronização dos uniformes a serem utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde que atuam neste Município, considerando a 
relevância do uso do fardamento, enquanto Equipamento de Proteção Individual – EPI, destinado a garantir a proteção condizente a 
alguns riscos ao qual o profissional está submetido, em decorrência da sua função no Estabelecimento de Saúde e Comunidades.  
Desse modo, define-se o fornecimento ao Agente Comunitário de Saúde, de 01 (um) Kit anual do referido fardamento, composto 
dos seguintes itens, especificados no tópico a seguir: 02 (duas) camisas gola pólo, 02 (duas) calças ou saias jeans, 01 (uma) camisa 
com proteção UV, 01 (um) par de tênis, 01 (um) boné e 01 (uma) mochila. 
 
3 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
LOTE ÚNICO 

Ítem Especificação QUANTD. 

01 

 
CAMISA P/ AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
MATERIAL E MANUFATURA 
1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Camisa gola pólo, peitilho em “V”, mangas curtas, confeccionado em 

malha mista, cor azul Pantone 640 C, com bolso na ilharga esquerda, de acordo com as 
características que se seguem. 
 

1.2 CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: Malha mista (poliéster/viscose): 
1.2.1 Componentes dos Fios: poliéster 67% /viscose 33% (Ref. Comercial: H 3230/Vine Têxtil ou 

similar). 
1.2.2 Cor: azul Pantone 640 C 

6.000 
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1.2.3 Gramatura: no mínimo 160 g/m2 
 

1.3 RIBANAS: 
1.3.1 Componentes dos fios: o mesmo citado nos subitens 1.2.1  
1.3.2 Cor: Listrada em Azul e Branco 
1.3.3 Formação: Friso sanfonado 
1.3.4 Gola: largura: 70+/-3 mm 
1.3.5 Manga: largura: 22/25 mm 
1.3.6 Peitilho: largura: 22/25 mm 

 
1.4 CONFECÇÃO: Será de acordo com as características abaixo. 

1.4.1 Fechamento Lateral: por meio de costuras 
1.4.2 Mangas: 

1.4.2.1 Tipo: Curta 
1.4.2.2 Fechamento: Manga Convencional 
1.4.2.3 Cor: azul Pantone 640 C 

1.4.3 Bainha: 
1.4.3.1 Tipo: Lisa 
1.4.3.2 Altura: 20 -25 mm 
1.4.3.3 Construção: Dobrada internamente 

1.4.4 Bolso com Porta-Canetas: 
1.4.4.1 Tipo: chapado 
1.4.4.2 Localização: Ilharga esquerda. 
1.4.4.3 Extremidades: reforçadas por travetes 
1.4.4.4 Porta-canetas: O bolso deverá apresentar porta-canetas incorporado ao mesmo. 

1.4.5 Impressão 
1.4.5.1 Processo: Silkscreen 
1.4.5.2 Tinta: Própria para tecidos 

1.4.5.3 Arte / logomarcas (frente e verso): Será fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 
1.5 TAMANHOS/MEDIDAS: P, M, G, XG, XLG, EXLG serão fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde, 

conforme tabela de medidas abaixo: 
1.5.1 Fechamento das laterais e Mangas: Ponto overloque 2 agulhas (ponto overloque + ponte 

corrente), densidade de 4,0 pontos/cm. 
1.5.2 Fechamento do Ombro e Fixação das Ribanas das Mangas: ponto overloque, densidade de 

4,0 pontos/cm. 
1.5.3 Fixação da Bainha: ponto overloque com pesponto duplo visível externamente, densidade 

de 4, os pontos/cm. 
1.5.4 Fixação da gola e demais Costuras: ponto fixo, pesponto simples, densidade 4,0 pontos/cm. 
1.5.5 Demais Costuras: ponto fixo, pesponto simples, densidade 4,0 pontos/cm. 
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1.6 AVIAMENTOS: 
1.6.1 Linha: 

1.6.1.1 Cor azul Pantone 640 C (compatível a cor do tecido). 
1.6.1.2 Componentes do Fio algodão ou poliéster. 
1.6.1.3 Título: Algodão: 30 Ne e Poliéster: 18 tex. 

 
1.7 CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: 

1.7.1 Identificação: A camisa deverá conter, sob a gola as seguintes indicações: 
1.7.1.1 Etiqueta do fabricante do tecido; 
1.7.1.2 Etiqueta do confeccionista ou fornecedor e tamanho. 

1.7.2 Tecido: será isento de quaisquer defeitos que prejudiquem a utilização e/ou apresentação 
da camisa. 

1.7.3 Bordas do Tecido: As bordas aparentes serão revestidas por costura tipo overloque. 
1.7.4 Limpeza: A camisa deverá receber limpeza de fios e linha excedentes das costuras. 
1.7.5 Costuras: 

1.7.5.1 Não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios; 
1.7.5.2 Deverão ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso e das 

lavagens. 
1.7.6 Impressão: A Impressão não deverá apresentar manchas após as lavagens sucessivas. 
1.7.7 Tinta: deverá haver homogeneidade de qualidade da tinta empregada em todas as 

impressões. 
1.7.8 Acabamento Geral: a camisa aqui especificada deverá apresentar acabamento e 

apresentação. 

TAMANHO 

Largura 
Axilas 
“L” (c/ 
costura 

nas 
laterais) 

Largura 
Axilas 
“L” (s/ 

costura 
nas 

laterais) 

Comprimento 
Ombro/ 

Bainha “C” 

Equidistância 
do Bolso “X” 

Comprimento 
da Manga 

“M” 

Contorno 
de Gola 

P 
 

50 ± 2,5 46 ± 2,3 69 ± 2,5 7,0 23 ± 1,6 41 ± 1,0 

M 
 

53 ± 2,5 49 ± 2,4 72 ± 2,5 6,5 25 ± 1,7 42 ± 1,0 

G 
 

56 ± 2,5 53 ± 2,5 75 ± 2,5 6,0 27 ± 1,7 42 ± 1,0 

XG 
 

59 ± 2,5 56 ± 2,5 78 ± 2,5 5,5 29 ± 1,7 43 ± 1,0 

XLG 
 

62 ± 2,5 60 ± 2,5 81 ± 2,5 5,0 31 ± 1,8 44 ± 1,0 

EXLG 65 ± 2,5 63 ± 2,5 83 ± 2,5 4,5 33 ± 1,8 44 ± 1,0 

02 

 
CALÇA, profissional, confeccionada em jeans 13oz 100% algodão, acabamento pré lavado, 
modelo MASCULINA, para     " AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE", cintura com cós: em folha 
de tecido dobrada medindo 40 mm de largura / com uma casa do tipo olho medindo 32 mm 
de comprimento por 24mm de abertura / com passadores medindo 40 mm de comprimento 
por 10 mm de largura / 6 passadores / sendo 2 nos dianteiro / 2 junto as laterais e 2 
equidistante nos traseiros, passadores presos pela costura inferior do cós e fixados por 
mosqueado nas extremidades inferior e superior, fechamento por um botão metálico tipo 

1.200 
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flexível, com acabamento niquelado liso, medindo 17 mm de diâmetro, frente fechada por 
zíper metálico dourado (cremalheira média em “tom back”) com cursor de mola plana, 150mm 
até o tamanho 42 e 180mm do tamanho 44 acima; frente com 2 bolsos tipo faca com bainha 
da abertura arredondada e costuras de pesponto duplo, apresentando forro e contra-forro; 
traseiro com pala e 2 bolsos chapados com fundo em “v”, com bainha e pregamento com 
costuras de pesponto duplo; bainhas das pernas feita com auxílio de dobrador medindo 25 
mm de altura; linhas 100% poliester número 50 na cor ocre para operação de fechamento e 
moscas, linhas 100% poliester número 36 para colocação decós, rebatidos e pespontos, 
operações de fechamento com máquina interlock 5 fios, usar fio 100% poliester na cor cinza, 
etiqueta de identificação e conservação da peça inserida internamente na linha da cintura do 
cós dianteiro, para adultos, na cor azul “índigo blue” tamanhos variados, acondicionada em 
embalagem apropriada, de acordo com as características descritas em anexo na imagem do 
sistema. 

03 

 
CALÇA, profissional, confeccionada em jeans 13oz 100% algodão acabamento pré lavado, 
modelo FEMININA, para "AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE”, cintura com cós: em folha de 
tecido dobrada medindo 40 mm de largura / com uma casa do tipo olho medindo 32 mm de 
comprimento por 24mm de abertura / com passadores medindo 40 mm de comprimento por 
10 mm de largura / 6 passadores / sendo 2 nos dianteiro / 2 junto as laterais e 2 equidistante 
nos traseiros, passadores presos pela costura inferior do cós e fixados por mosqueado nas 
extremidades inferior e superior, fechamento por um botão metálico tipo flexível, com 
acabamento niquelado liso, medindo 17 mm de diâmetro, frente fechada por zíper metálico 
dourado (cremalheira média em “tom back”) com cursor de mola plana, 150mm até o 
tamanho 42 e 180mm do tamanho 44 acima; frente com 2 bolsos tipo faca com bainha da 
abertura arredondada e costuras de pesponto duplo, apresentando forro e contra-forro; 
traseiro com pala e 2 bolsos chapados com fundo em “v”, com bainha e pregamento com 
costuras de pesponto duplo; bainhas das pernas feita com auxílio de dobrador medindo 25 
mm de altura; linhas 100% poliester número 50 na cor ocre para operação de fechamento e 
moscas, linhas 100% poliester número 36 para colocação decós, rebatidos e pespontos, 
operações de fechamento com máquina interlock 5 fios, usar fio 100% poliester na cor cinza, 
etiqueta de identificação e conservação da peça inserida internamente na linha da cintura do 
cós dianteiro, para adultos, na cor azul “indigo blue” tamanhos variados, acondicionada em 
embalagem apropriada, de acordo com as características descritas em anexo na imagem do 
sistema. 

4.800 

04 

  
SAIA modelo RETO, confeccionada em tecido índigo amaciado, 02 bolsos laterais com 
abertura vertical, 02 bolsos traseiros com abertura horizontal, cintura: com elástico/ reforça 
na parte de trás, para adulto, cor azul escuro, tamanhos diversos a serem fornecidos pela 
Secretaria Municipal da Saúde. 
 

240 

05 

 
CAMISA DE MALHA, manga longa, na cor azul Pantone 640 C, com proteção UV, com UFP 50, 
com bloqueio 98,0% de radiação UV e transmitem apenas 2,0%, contendo logomarcas a ser 
fornecida pela Secretaria Municipal da Saúde e com as seguintes características 
complementares: 
1.1 CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: 
1.1.1 Identificação: A camisa deverá conter, sob a gola as seguintes indicações: 
1.1.1.1 Etiqueta do fabricante do tecido; 
1.1.1.2 Etiqueta do confeccionista ou fornecedor e tamanho. 
1.1.2 Tecido: será isento de quaisquer defeitos que prejudiquem a utilização e/ou 

apresentação da camisa. 

3.000 
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1.1.3 Bordas do Tecido: As bordas aparentes serão revestidas por costura tipo overlock. 
1.1.4 Limpeza: A camisa deverá receber limpeza de fios e linha excedentes das costuras. 
1.1.5 Costuras: 
1.1.5.1 Não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios; 
1.1.5.2 Deverão ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso e das lavagens. 
1.1.6 Impressão: A Impressão não deverá apresentar manchas após as lavagens sucessivas. 
1.1.7 Tinta: deverá haver homogeneidade de qualidade da tinta empregada em todas as 

impressões. 
1.1.8 Acabamento Geral: a camisa aqui especificada deverá apresentar acabamento e 

apresentação. 
 

06 

CALÇADO TIPO TÊNIS, PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, confortável, macio, com boa 
ventilação, forma alta e larga no dorso do pé, de acordo com as normas e escala francesa, 
cabedal constituído de gáspea, cano, taloneta e lingueta, com 5 ilhoses de cada lado para 
atacador, confeccionado em napa de couro bovino, cor preta, solado anabela em poliuretano 
bi-densidade, t’amanhos variados, a serem fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde. 
Junto com as amostras deverão ser entregues cópia autenticada de laudo técnico referente a 
conforto, conforme a norma NBR 14834 e suas correlatas e o CA (Certificado de Aprovação 
para EPI) emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, devendo estar gravado 
no Tênis o número do CA.    

3.000 

07 

 
CAPA, para chuva, em pvc (policloreto de vinila) transparente, manga comprida e capuz, 
costura reforçada, comprimento meia canela, com logomarca conforme modelo informado 
pela Secretaria Municipal da Saúde, tamanhos variados. 

1.500 

08 

 
MOCHILA, em lona sintética reforçada, cor azul escuro, fechada com zíper, 2 alças tiracolo e 1 
alça de mão reforçada por sintético, bolso interno, altura 44 cm, largura 32 cm, lateral 14 cm. 
com logomarca conforme modelo informado pela Secretaria Municipal da Saúde. 

1.500 

09 

 
BONÉ, confeccionado em tecido brim, 100% algodão, na cor azul marinho,  com polpa tipo 
bico de pato e cantos arredondados, alma em polietileno revestido no mesmo tecido, forro 
interno, regulador traseiro em polietileno, costura em linha 100% poliéster ou algodão na 
mesma cor do tecido, para adultos, tamanho único logomarcas frontal e lateral impressas: 
contendo a descrição conforme layout informado pela Secretaria Municipal da Saúde,. 

3.000 

 
4 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos com informações relativas ao produto 
ofertado ou amostras do mesmo; 

b) A empresa deverá apresentar Folder/Catalogo do(s) produto(s) junto com a proposta comercial. 
 
5– DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA 

 
a) O produto deverá ser entregue, na especificação e quantidade especificada neste Termo de Referência, sendo que 

a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da 
inadimplente; 

b) A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações e compatibilidade 
entre os mesmos, sob pena das sanções cabíveis; 
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c) Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a Autorização de 

Fornecimento de Material emitida pela Secretaria Municipal de Saúde no endereço: Estrada Campinas de Pirajá, 
nº4349 - Galpões de 08 a 11 Pirajá; Cep: 41.270.000 – Salvador/BA; EM FRENTE A EMPRESA DE ÔNIBUS NOVO 
HORIZONTE. 

 

6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica da licitante será comprovada pela apresentação da documentação constante no item 5.2.3 do Edital. 
 

7 – VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO 

Duração de 12 meses. 
 

 

 

 

 

 

 

Modelos do Fardamento 

 

 
 

 
 

Adriana Cerqueira Miranda 
Coordenadora 

da Atenção Primária à Saúde 

Joildes Zacarias Santos 
Técnica 

da Atenção Primária à Saúde 
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TERMO DE REFERÊNCIA - CCZ 
 
 

1. Especificações 
 

CARACTERÍSTICAS DA CAMISA PARA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

1 MATERIAL E MANUFATURA 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Camisa gola pólo, peitilho em “V”, mangas curtas, confeccionado em 
malha mista, cor Branca, com bolso na ilharga esquerda, de acordo com as características que se seguem. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: Malha mista (poliéster/viscose): 

1.2.1 Componentes dos Fios: poliéster 67% /viscose 33% (Ref. Comercial: H 3230/Vine Textil ou similar). 

1.2.2 Cor: Branca 

1.2.3 Gramatura: no mínimo 160 g/m2 
 

1.3 RIBANAS: 
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1.3.1 Componentes dos fios: o mesmo citado nos subitens 1.2.1 

1.3.2 Cor: Listrada em Azul e Branco 

1.3.3 Formação: Friso sanfonado 

1.3.4 Gola: largura: 70+/-3 mm 

1.3.5 Manga: largura: 22/25 mm 

1.3.6 Peitilho: largura: 22/25 mm 
 
 

1.4 CONFECÇÃO: Será de acordo com as características abaixo. 

1.4.1 Fechamento Lateral: por meio de costuras 

1.4.2 Mangas: 

1.4.2.1 Tipo: Curta 

1.4.2.2 Fechamento: Manga Convencional 

1.4.2.3 Cor: Branca 

1.4.3 Bainha: 

1.4.3.1 Tipo: Lisa 

1.4.3.2 Altura: 20 -25 mm 

1.4.3.3 Construção: Dobrada internamente 

1.4.4 Bolso com Porta-Canetas: 

1.4.4.1 Tipo: chapado 

1.4.4.2 Localização: Ilharga esquerda. 

1.4.4.3 Extremidades: reforçadas por travetes 

1.4.4.4 Porta-canetas: O bolso deverá apresentar porta-canetas incorporado ao mesmo. 

1.4.5 Impressão 

1.4.5.1 Processo: Silk-screen 

1.4.5.2 Tinta: Própria para tecidos 

1.4.5.3 Arte / logomarcas (frente e verso): Será fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Providenciada em Anexo 

 

1.5 TAMANHOS/MEDIDAS: P, M, G, XG, XLG, EXLG Conforme tabela de medidas abaixo: 

1.6 
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TAMANHO 

Largura 
Axilas “L” 
(c/ costura 

nas 
laterais) 

 
Largura Axilas 
“L” (s/ costura 
nas laterais) 

 
Comprimento 
Ombro/Bainha 

“C” 

 
Equidistancia 
do Bolso “X” 

 
Compriment 
o da Manga 

“M” 

 
Contorn 

o de 
Gola 

P 50 ± 2,5 46 ± 2,3 69 ± 2,5 7,0 23 ± 1,6 41 ± 1,0 

M 53 ± 2,5 49 ± 2,4 72 ± 2,5 6,5 25 ± 1,7 42 ± 1,0 

G 56 ± 2,5 53 ± 2,5 75 ± 2,5 6,0 27 ± 1,7 42 ± 1,0 

XG 59 ± 2,5 56 ± 2,5 78 ± 2,5 5,5 29 ± 1,7 43 ± 1,0 

XLG 62 ± 2,5 60 ± 2,5 81 ± 2,5 5,0 31 ± 1,8 44 ± 1,0 

EXLG 65 ± 2,5 63 ± 2,5 83 ± 2,5 4,5 33 ± 1,8 44 ± 1,0 

 

1.7 COSTURAS: 

1.7.1 Fechamento das laterais e Mangas: Ponto overlock 2 agulhas (ponto overlock + ponte corrente), 
densidade de 4,0 pontos/cm. 

1.7.2 Fechamento do Ombro e Fixação das Ribanas das Mangas: ponto overlock, densidade de 4,0 
pontos/cm. 

1.7.3 Fixação da Bainha: ponto overlock com pespondo duplo visível externamente, densidade de 4,o 
pontos/cm. 

1.7.4 Fixação da gola e demais Costuras: ponto fixo, pesponto simples, densidade 4,0 pontos/cm. 

1.7.5 Demais Costuras: ponto fixo, pespondo simples, densidade 4,0 pontos/cm. 
 
 

1.8 AVIAMENTOS: 

1.8.1 Linha: 

1.8.1.1 Cor Branca (compatível a cor do tecido). 

1.8.1.2 Componentes do Fio algodão ou poliéster. 

1.8.1.3 Título: Algodão: 30 Ne e Poliéster: 18 tex. 
 
 

1.9 CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: 

1.9.1 Identificação: A camisa deverá conter, sob a gola as seguintes indicações: 

1.9.1.1 Etiqueta do fabricante do tecido; 

1.9.1.2 Etiqueta do confeccionista ou fornecedor e tamanho. 

1.9.2 Tecido: será isento de quaisquer defeitos que prejudiquem a utilização e/ou apresentação da camisa. 

1.9.3 Bordas do Tecido: As bordas aparentes serão revestidas por costura tipo overlock. 

1.9.4 Limpeza: A camisa deverá receber limpeza de fios e linha excedentes das costuras. 
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1.9.5 Costuras: 

1.9.5.1 Não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios; 

1.9.5.2 Deverão ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso e das lavagens. 

1.9.6 Impressão: A Impressão não deverá apresentar manchas após as lavagens sucessivas. 

1.9.7 Tinta: deverá haver homogeneidade de qualidade da tinta empregada em todas as impressões. 

1.9.8 Acabamento Geral: a camisa aqui especificada deverá apresentar
 acabamento e apresentação. 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS CALÇA MASCULINA PARA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

 

1 - calça profissional, confeccionada em jeans 13oz 100% algodão acabamento pré lavado, 

modelo masculina, para "agente de endemias", aplicação uma faixa de40mm de largura na cor 

cinza claro nas laterais da calça com comprimento da extremidade inferior da barra até o cós, 

contendo a descrição "salvador ccz" – repetindo ininterruptamente, texto em bordado na 

corpreta, fonte com máximo 20mm de altura, conforme imagem, cintura com cós: em folha de 

tecido dobrada medindo 40 mm de largura / com uma casa do tipo olho medindo 32 mm de 

comprimento por 24mm de abertura / com passadores medindo 40 mm de comprimento por 10 

mm de largura / 6 passadores / sendo 2 nos dianteiro / 2 junto as laterais e 2 eqüidistante nos 

traseiros, passadores presos pela costura inferior do cós e fixados por mosqueado nas 

extremidades inferior e superior, fechamento por um botão metálico tipo flexível, com 

acabamento niquelado liso, medindo 17 mm de diâmetro, frente fechada por zíper metálico 

dourado (cremalheira média em “tomback”) com cursor de mola plana, 150mm até o tamanho 

42 e 180mm do tamanho 44 acima; frente com 2 bolsos tipo faca com bainha da abertura 

arredondada e costuras de pesponto duplo, apresentando forro e contra-forro; traseiro com pala 

e 2 bolsos chapados com fundo em “v”, com bainha e pregamento com costuras de pesponto 

duplo; bainhas das pernas feita com auxílio de dobrador medindo 25 mm de altura; linhas 

100% poliester número 50 na cor ocre para operação de fechamento e moscas, linhas 100% 

poliester número 36 para colocação decós, rebatidos e pespontos, operações de fechamento 

com máquina interlock 5 fios, usar fio 100% poliester na cor cinza, etiqueta de identificação e 

conservação da peça inserida internamente na linha dacintura do cós dianteiro,para adultos, na 

cor azul “indigo blue” tamanhos variados, acondicionada em embalagem apropriada. 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS CALÇA FEMININA PARA AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

 

1 - calça profissional, confeccionada em jeans 13oz 100% algodão acabamento pré-lavado, 
modelo feminina, para "agente de endemias", aplicação uma faixa de40mm de largura na cor 
cinza claro nas laterais da calça com comprimento da extremidade inferior da barra até o cós, 
contendo a descrição "salvador ccz" – repetindo ininterruptamente, texto em bordado na cor 
preta, fonte com máximo 20mm de altura, conforme imagem, cintura com cós: em folha de 
tecido dobrada medindo 40 mm de largura / com uma casa do tipo olho medindo 32 mm de 
comprimento por 24mm de abertura / com passadores medindo 40 mm de comprimento por 10 
mm de largura / 6 passadores / sendo 2 nos dianteiro / 2 junto as laterais e 2 eqüidistante nos 
traseiros, passadores presos pela costura inferior do cós e fixados por mosqueado nas 
extremidades inferior e superior, fechamento por um botão metálico tipo flexível, com 
acabamento niquelado liso, medindo 17 mm de diâmetro, frente fechada por zíper metálico 
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dourado (cremalheira média em “tomback”) com cursor de mola plana, 150mm até o tamanho 
42 e 180mm do tamanho 44 acima; frente com 2 bolsos tipo faca com bainha da abertura 
arredondada e costuras de pesponto duplo, apresentando forro e contra-forro; traseiro com pala 
e 2 bolsos chapados com fundo em “v”, com bainha e pregamento com costuras de pesponto 
duplo; bainhas das pernas feita com auxílio de dobrador medindo 25 mm de altura; linhas 
100% poliester número 50 na cor ocre para operação de fechamento e moscas, linhas 100% 
poliester número 36 para colocação decós, rebatidos e pespontos, operações de fechamento 
com máquina interlock 5 fios, usar fio 100% poliester na cor cinza, etiqueta de identificação e 
conservação da peça inserida internamente na linha da cintura do cós dianteiro,para adultos, na 
cor azul “indigo blue” tamanhos variados, acondicionada em embalagem apropriada. 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS BOTA DE SEGURANÇA PARA AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

 
1 - Bota de segurança, cano curto, confeccionada em couro hidrofugado, sem cadarço, sem 
biqueira, palmilha em couro antibacteriano acolchoada, cano acolchoado em espuma 
(acolchoamento total antibacteriano), calçado com costura reforçada, sistema de 
amortecimento de impacto no solado, para adulto, na cor preta, tamanhos variados, ca - 
certificado de aprovação do ministério do trabalho, conforme norma nbr 12561. 
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ESPECIFICAÇÃO BONÉ 

Bonés para os Agentes de Combate a Endemias na cor azul royal confeccionado em 
brim/sarja. Regulagem na parte posterior com fechamento em forma de velcro, em tamanho 
ajustável. Com serigrafia na parte da frontal, na lateral direita e esquerda na cor branca (conforme 
imagem descrita).  
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1. CAMISA UV. 
 
 

CAMISA DE PROTEÇÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: Confeccionada em tecido que utilize a 
tecnologia mais avançada em fios elastoméricos LYCRA® Xtra Life na cor azul royal, composição 85% poliamida e 
15% elastano, feitio comercial, com manga longa (comprida); bainha de 20 mm na base, tudo com cobertura de duas 
agulhas, fechamento em overlock aberta em fio 6 cabos e polyester 40(necessário a ficha técnica da matéria prima). O 
tecido deverá possuir Gramatura por m 2 : 250 g/m² (+- 5%) e apresentar elasticidade e alongamento de no mínimo, na 
largura 97,7% de elasticidade e 43,4% de alongamento e no comprimento 88,4% de elasticidade e 14,1% de 
alongamento; Deverá proporcionar proteção ultravioleta (UV) FPS 50, que também deverá ser acompanhada de 
certificação /laudo para comprovação. Receberá aplicação em processo serigráfico na cor branca, na parte superior das 
costas e frontal (conforme modelo anexo). União das peças: Costuradas em máquina específica OVERLOCK aberta 
proporcionando costura plana utilizando linha 06 cabos helanca, linha poliéster 40 e 60.  
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ANEXO II 

 
 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
Termo de Credenciamento de prestação de serviços comercialização de uniformes e acessórios, que 
entre si celebram o Município de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde, e a 
........................................................, nos termos do Edital de Credenciamento para Comercialização de 
Uniformes e Acessórios para os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Endemias nº XXX/2020, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 32.107/2020. 

 
DA IDENTIFICAÇÃO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, órgão público, com sede na Rua da Grécia, nº 3, Edf: Caramuru - 
Comércio, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.927.801/0005-72, neste ato representada pelo 
Secretário, Sr. Leonardo Silva Prates, doravante denominada SMS; 

 
 
(nome da instituição), (endereço), inscrita no CNPJ sob nº ..........................., neste at o representada 
pelo(a) Sr.(a) ...................................., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade RG nº ..............., expedida pela ..............., inscrita no CPF/MF sob o nº 
........................, residente na ....................................doravante denominada como CREDENCIADA. 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
O presente Termo de Credenciamento decorre do processo de credenciamento das empresas para 
comercialização de uniformes e acessórios, aprovado pelo Secretário Municipal da Saúde e pela 
Representação da Procuradoria Geral do Município através do Parecer, nos termos e condições do Edital 
de Credenciamento SMS nº 001/2021 que integram este instrumento, que as partes declaram conhecer e 
aceitar. 

 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 Constitui objeto deste Termo de Credenciamento CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A 
COMERCIALIZAÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS. 

 
1.2 A descrição detalhada dos uniformes e os respectivos valores, objeto deste Termo de 
Credenciamento se encontra detalhada no Anexo I – Termo de Referência do Edital. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

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

 
2.2 A empresa, pessoa jurídica devidamente credenciada, somente poderá fornecer/comercializar 
uniformes, suas peças e/ou partes objeto deste Edital, mediante a apresentação, por parte do servidor, 
de identificação através de documento de identificação, acompanhada da Guia para Aquisição de 
Uniformes - GAU emitida pela SMS 

 
2.3 Emitir Nota Fiscal de comercialização, devidamente preenchida, da qual conste o CPF do servidor 
Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Endemias. 
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2.3 Responder, financeiramente, por quaisquer danos de sua responsabilidade e dos profissionais 
envolvidos na prestação do serviço, para com a União, Estado, Município e/ou Terceiros. 

 
2.4 Facilitar aos prepostos da SMS, estes devidamente credenciados, no acompanhamento e fiscalização 
permanentes dos serviços aqui avençados, além de lhes prestar os esclarecimentos que se fizerem 
necessários, quando solicitados ou exigidos. 

 
2.5 Fica obrigada, apenas a comercializar/fornecer os materiais relacionados no anexo IV. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA SMS 

 
3.1 Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas contratuais, 
aplicando as penalidades previstas quando for o caso. 

 
3.2 Dá ciência à CREDENCIADA se quaisquer modificações que ocorrerem neste termo. 

 
3.3 Acompanhar a execução dos serviços: 

 
3.3.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços que será exercida pela 
Coordenadoria de Atenção Primária a Saúde – DAS/CPS e Subcoordenação Administrativa do Centro de 
Controle de Zoonoses- CCZ/SUGAD; 

 
3.3.2  As  relações  entre  o  Município  e  a  CREDENCIADA  serão  mantidas,  prioritariamente,  por 
intermédio da Fiscalização; 

 
3.3.3 A fiscalização tem autoridade para exercer, em nome do Município, toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle e fiscalização dos serviços, tendo plenos poderes para decidir sobre 
questões relacionadas à parte técnica dos serviços e fiel cumprimento das especificações dos materiais, 
em função das disposições do Edital, consultando a Administração nos casos de dúvida e sobre matérias 
que extrapolarem as previsões do mesmo. 

 
3.4 Informar a CREDENCIADA sobre a inclusão de novos itens na relação de uniformes/acessórios. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS MODIFICAÇÕES E AJUSTES DO UNIFORME 

 
4.1 A Administração Pública Municipal poderá, a qualquer tempo, promover ajustes e modificações de 
modelo e/ou padrão do uniforme, em decorrência de alterações na legislação aplicável 
 
4.1.1 Quando da ocorrência dos ajustes e modificações de modelo e/ou padrão, o MUNICÍPIO, por meio 
da SMS, encaminhará, à CREDENCIADA, cópia de novo modelo de Uniformes. 

 
4.1.2 Ocorrendo modificação e/ou ajuste de modelo e/ou do padrão do uniforme, o MUNICÍPIO 
comunicará à CREDENCIADA, para providências cabíveis, com a antecedência definida no ato motivador, 
não inferior a 180 (cento e oitenta) dias. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 
5.1 O Termo de credenciamento tem prazo de validade inicial de 12 (doze) meses. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO 

 
7.1 São causas de descredenciamento o descumprimento de quaisquer das condições descritas neste 
Termo de Credenciamento, ou ainda, a prática de atos que caracterizem má -fé em relação ao 
Município de Salvador apuradas em processo administrativo. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
8.1 Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas a CREDENCIADA, garantida a 
defesa prévia, fica sujeita às seguintes sanções previstas na Lei nº 8.666/93, e demais legislações 
pertinentes em vigor. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

 
9.1 Fica estabelecido que na hipótese da SMS deixar de exigir da CREDENCIADA qualquer condição 
deste Termo de Credenciamento, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando 
como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 

 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 
10.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que será competente para dirimir 
questões decorrentes do cumprimento deste Termo de Credenciamento, renunciando as partes a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
 
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 

 
Salvador, XX de XXXXXXXXX de 2020. 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

 
 
CREDENCIADA 
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ANEXO III 

 
DADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 
 

NOME: 
 
 

CÉDULA DE IDENTIDADE 

Nº ÓRGÃO EMISSOR: 

CPF Nº 
 
 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 
 

 
 
 

Salvador,           de _     _                      de    
 
 

                                     _   
 

Assinatura e Carimbo 
 
 
OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro Termo de Credenciamento.
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ANEXO IV 
 

TABELA DE PREÇOS DOS UNIFORMES 
 
 

O proponente declara ter interesse em ofertar/comercializar, sob as condições a seguir 
informadas e segundo as especificações constantes do Anexo IX do Edital supracitado: 

 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA 
Unidade 

de 
Medida 

Quantitativo 
mínimo a ser 

fornecido 

VALOR 
MÁXIMO 

PARA 
VENDA 

1 Calçado tipo tênis para Agente Comunitário de Saúde PAR 
 

103,95 

2 Calça profissional jeans azul índigo – masculino “Agente Comunitário de Saúde” UN 
 

56,90 

3 Calça profissional “Agente Comunitário de Saúde” – em jeans azul índigo – feminino UN 
 

65,00 

4 
Saia jeans, confeccionada em tecido índigo amaciado, 02 bolsos laterais com abertura 
vertical, 02 bolsos traseiros com abertura horizontal, cintura: com elástico / reforça na 
parte de trás, para adulto, cor azul escuro 

UN 

 

63,40 

5 Camisa profissional em gola pólo, para “Agente Comunitário de Saúde” UN 
 

37,73 

6 Camisa de malha, manga longa, com proteção UV, com UPF 50. Com bloqueio 98,0% da 
radiação UV e transmitem apenas 2,0% 

UN 
 

44,73 

7 

Boné, confeccionado em tecido brim, 100% algodão, com polpa tipo bico de pato e cantos 
arredondados, alma em polietileno revestido no mesmo tecido, forro interno, regulador 
traseiro em polietileno, costura em linha 100% poliéster ou algodão na mesma cor do 
tecido, logomarca frontal impressa: contendo a descrição “SMS/PACS/PSF, para adultos, 
na cor verde bandeira 

UN 

 

12,33 

8 
Capa, para chuva, em PVC (policloreto de vinila) transparente, manga comprimida e 
capuz, costura reforçada, comprimento meia canela, tamanho logotipo da 
SMS/EACS/ESF. Tamanhos variados. 

UN 

 

15,20 

9 
Mochila, em lona sintética reforçada, cor verde musgo, fechada com zíper, 2 alças tiracolo 
e 1 alça de mão reforçada por sintético, bolso interno, altura 44 cm, largura 32 cm, lateral 
14 cm. Com logotipo EACS/ESF. 

UN 

 

69,70 

*Conforme especificações técnicas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
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ANEXO V 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – SC 
 
 

A ..................................................................................., pessoa jurídica de  direito privad o, 

com sede na  Rua/Av. ......................................................................................., nº ..........., 

Bairro ................................, Cidade ..........................................., Estado  ........................ 

......., CEP nº  .............., inscrita no CNPJ/MF nº .............................................................,   

vem solicitar o seu CREDENCIAMENTO para prestação de serviços de Comercialização de 

Uniformes e Acessórios para os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Endemias, 

nos termos do  Chamamento Público nº XXX/2020. 

 
Telefone: ....................................... 

 

Correio eletrônico: ...................................................................
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA 
CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei 

Federal n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (    ). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

Salvador,         de                   de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e identificação do declarante 
 
 
 
 
OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal da instituição.
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 
 
 
Para fins de participação no Chamamento Público nº CNPJ nº sediada declara, sob as pena da lei que, 

até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

Salvador, ……. de ……………… de 2020. 
 
 
 
 
 

Nome e identificação do declarante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal da instituição.
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ANEXO VIII 

 
RELAÇÃO DE ITENS DE INTERESSE NA COMERCIALIZAÇÃO 

 

 

Eu ___________________, representante da empresa __________________, 
CNPJ:_____________________, declaro possuir interesse na comercialização dos 
itens e quantidades relacionados abaixo, referente ao Credenciamento nº _______: 

 

LISTAR ITENS 
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ANEXO IX 

 
GUIA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME - GAU 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

Secretária Municipal de Saúde - SMS 

 
                                                      
                                                          GUIA DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME (GAU) 
 

 

            ACS                                          CCZ 
 

Nº GAU 

IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE 

Nome Matrícula Nº Identidade/ Órgão emissor/ UF 

Posto de serviço  ou unidade de lotação Área CPF 

Assinatura Data 

 

 
DADOS DO FORNECEDOR  CREDENCIADO 

Razão social CNPJ/MF 

Nome do vendedor Nº Identidade/ Órgão emissor/ UF 

Nota(s) fiscal(is) de comercialização nº(s) 

 
1 

 
2 

 
3 

Declaro  que atendi e vendi, nesta data, ao servidor da Secretaria Municipal de Salvador –  S MS acima identificado, peça (s), parte (s), 
acessório (s) ou uniforme (s) do (a) Agente Comunitário de Saúde (ACS)/Agente de Endemias (CCZ), conforme discriminado na (s) Nota(s) 
Fiscal(is) de comercialização  acima relacionada(s), que segue(m) em anexo. 

Assinatura do vendedor/ carimbo Data 

1ª VIA: CGPS; 2ª VIA: DAS/CPS ou CCZ/SUGAD 


