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CONVITE N.º 001/2017 
 
A COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE – SMS, designada pela Portaria nº. 245/2017, CONVIDA V.S.ª a apresentar documentação e proposta 
para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO 
DE SALVADOR – ESTADO DA BAHIA – PARA REALIZAR INQUÉRITO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA DE 
VIOLÊNCIAS ACIDENTES (VIVA), conforme especificado no Anexo III e IV desta carta-convite, resultante do 
Processo Administrativo nº. 8498/2017. 

 
MODALIDADE -   CONVITE 
NÚMERO -        001/2017 
TIPO -        MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA - 10/11/2017 
HORA DA ABERTURA - 10:00 horas (Horário local) 
LOCAL DA ABERTURA - COPEL/SMS, Rua da Grécia, nº. 03, Ed. Caramuru, 6º andar – Comércio, 
Salvador/Ba, CEP. 40.010-010. 

 
CAPÍTULO I - OBJETO 
1. A presente licitação tem como objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS 
DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – ESTADO DA BAHIA – PARA REALIZAR INQUÉRITO DE 
PROGRAMA VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS ACIDENTES (VIVA), conforme especificações constantes do Anexo 
III e IV desta Carta-Convite. 
 
CAPÍTULO II - CREDENCIAMENTO 
2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular, mandatário legalmente constituído ou pessoa 
devidamente munida de credencial, elaborada em papel timbrado da empresa, podendo ser confeccionada 
conforme modelo constante do Anexo I. 

2.1. A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não inabilitará a licitante, 
mas impedirá sua representação na licitação. 

2.2. Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá este apresentar, sob a forma de cópia 
autenticada, o contrato social com sua última alteração, se houver. 
 2.3. No instante da entrega da procuração ou de credencial, a licitante deverá apresentar o estatuto ou o 
contrato social da empresa, para que a COPEL certifique que o outorgante é o titular dos poderes conferidos na 
procuração ou credencial. 
3. O representante, no ato da entrega dos envelopes, deverá se identificar, exibindo cédula de identidade 
oficial e a documentação que comprove sua condição. 
4.  Em se tratando de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), deverá ser apresentada, 
por ocasião do credenciamento, declaração de que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 
123/2006, para que possam gozar dos benefícios por ela outorgados, podendo ser utilizado o modelo constante 
no Anexo II. 

4.1. Deverá ser advertido aos representantes que a falsa declaração de que a entidade empresarial 
licitante é empresa de pequeno porte ou microempresa, a fim de obter tratamento diferenciado, constitui 
fraude à realização de ato do procedimento licitatório, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no art. 
93 da Lei n.º 8.666/93. 
5.  Para que a ME/EPP exerça o direito de apresentar nova proposta, conforme condição 37 deste convite, é 
obrigatória a presença do Representante na sessão de julgamento das propostas.  
6. As credenciais das licitantes, que se fizerem representar legalmente na presente licitação, e a declaração 
de que trata a condição 4, deverão ser apresentadas em separado dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e de 
PROPOSTA, sendo retidos pela COPEL, para fins de juntada aos autos. 
7.  Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada, poderá representar mais de uma licitante. 
 
CAPÍTULO III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 
8. A habilitação para participar desta licitação far-se-á mediante a apresentação dos documentos abaixo 
mencionados, dentro do Envelope n.º 1 – Documentação, devendo ser entregues de forma ordenada, 
numerados, de preferência, na ordem a seguir, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame 
correspondente: 
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 8.1. Habilitação jurídica: 
8.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual; 
8.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
8.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício. 

OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e compatível com o 
objeto da licitação. 
 8.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ). 
8.2.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, bem como a regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal da sede ou domicílio 
da licitante. 
8.2.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débito/CND. 
8.2.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 
8.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa. 

8.3. Qualificação econômico-financeira: 
 8.3.1Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 8.4. Qualificação técnica 

8.4.1. Comprovação de experiência anterior através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, para a(s) qual(ais) a licitante esteja prestando ou 
prestou serviços compatíveis com o objeto desta licitação, em característica, quantidade e 
prazo que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento.  

 8.5. Outros documentos exigidos: 
 

8.5.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99). 
 

8.5.2 Declaração ou documento similar fornecido por estabelecimento bancário, contendo o 
número da conta corrente e agência de origem, bem como o CNPJ da licitante, na forma do art. 
4º, § 2º, do Decreto Municipal 13.991/2002. 

8.5.3 Declaração para os devidos fins que, na hipótese de tornar-me vencedor do certame, 
no momento da contratação terei que comprovar a abertura de conta corrente no 
BANCO BRADESCO S/A, através da qual serão efetuados os pagamentos, em 
obediência ao Decreto municipal nº 23.856/2013, sob pena de sofrer sanções 
cabíveis pela Administração Pública. 

 

8.5.4 Dados do representante legal (nome, CI, CPF) com poderes específicos para assinar 
o contrato, conforme modelo anexo a esta carta-convite. 

9. Para a habilitação de ME/EPP, de igual modo, é obrigatória a apresentação de toda a 
documentação elencada neste capítulo, inclusive quanto à regularidade fiscal, ainda que esta apresente 
alguma restrição, observando-se, nesta situação, o quanto estabelecido na condição 26.  
 
10. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com o n.º do 
CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; e 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
10.1. No caso das alíneas anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa. 
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10.2. Caso a licitante pretenda efetuar a prestação dos serviços objeto desta licitação por 
intermédio de outro estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso, deverá comprovar também que este atende 
a todas as exigências habilitatória. 
11. Os documentos que tiverem prazo de validade de observância obrigatória e este não se encontrar nele 
expresso, deverão ser datados de, no máximo, 90 (noventa) dias de antecedência da data designada para a 
entrega dos envelopes de proposta e documentação. 
12. Os documentos exigidos para a habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou publicação na imprensa oficial. Excepcionalmente, as cópias 
poderão ser autenticadas junto a COPEL, desde que apresentados com os respectivos originais. 

12.1. A COPEL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que houver 
dúvida e julgar necessário. 
13. Os documentos exigidos nos subitens 8.1; 8.2 e 8.3 poderão ser substituídos pelo Certificado de 
Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, sendo necessário que 
os mesmos se encontrem listados no CRC e dentro do prazo de validade. Caso contrário, a licitante fica 
obrigada a apresentá-los no ato da apresentação da documentação habilitatória. 

13.1 Em caso de apresentação do CRC/SEMGE, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar 
declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 

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

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
b) Sob falência, dissolução ou liquidação;  
c) Reunidos sob a forma de consórcio; 
d) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, 

ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses 
previstas no art. 88 da Lei nº. 8.666/93; 

e) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº. 8.666/93. 
14.1 Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar de nº. 
123/06, para nenhum efeito legal, a Pessoa Jurídica:  
a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  
c) De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 123/06, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º 
da referida Lei Complementar; 

d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 
não beneficiada pela Lei Complementar 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do caput, do artigo 3º da referida Lei Complementar; 

e) Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
do artigo 3º da referida Lei Complementar;;  

f) Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
g) Que participe do capital de outra pessoa jurídica;  
h) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  
i) Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

15. Serão declaradas inabilitadas as licitantes cujos documentos não atendam aos requisitos aqui 
estabelecidos, observando-se, para as ME/EPPs, os benefícios elencados neste ato convocatório.   
 
CAPÍTULO IV - DA PROPOSTA 
16. Da PROPOSTA DE PREÇO deverão constar: 
 16.1. A identificação (social), endereço, e-mail, números do CNPJ/MF, do telefone e do fac-símile da 
licitante; 

16.2. A discriminação do objeto, com as especificações descritas no Anexo III desta carta-convite; 
 16.3. O preço, por item, com duas casas decimais, em Real e em algarismo; 
17. No preço proposto estão incluídas todas as despesas tais como impostos, taxas, seguro, contribuições e 
outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste certame. 
18. Será apresentada apenas uma proposta por empresa e, em nenhuma hipótese, poderá ser alterado o 
conteúdo originalmente apresentado, seja relativo ao preço, seja a qualquer condição que importe na modificação 
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dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, após avaliação da 
COPEL, bem como a situação prevista na condição 37. 
 18.1. A proposta de preço deverá ser devidamente assinada pelo responsável legal da empresa e estar 
expressa em real e algarismo. 
19. Serão corrigidos pela COPEL quaisquer erros de soma e/ou multiplicação. 

19.1. A falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa, desde 
que presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta”. 
20. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega dos 
envelopes. 
21. A apresentação da proposta pela licitante importará na sua plena concordância com o constante neste ato 
convocatório. 
 
CAPÍTULO V - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
22. Os documentos necessários à habilitação, elencados no Capítulo III, e a proposta serão recebidos em 
envelopes opacos, distintos, devidamente lacrados, endereçados à COPEL, sendo identificados com o CNPJ/MF, 
o nome fantasia ou a razão social da empresa e o número deste Convite, devendo constar em uma de suas faces:  
 

 
CONVITE N.º 001/2017 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:..................... 
CNPJ/MF  

ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO. 
 
 

CONVITE N.º 001/2017 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:........................... 

CNPJ/MF ou CPF 
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
23. Declarada aberta a sessão, a COPEL verificará quais as licitantes cujos representantes se encontram 
devidamente credenciados e, em seguida, receberá os envelopes de documentação e os de proposta, que 
deverão estar dispostos na forma acima estabelecida, colhendo a assinatura dos representantes das licitantes 
credenciadas na lista de presença. 
25. Ato contínuo, serão abertos, na presença dos interessados, os envelopes que contêm os documentos de 
habilitação. 
26. Em se tratando de ME ou EPP, casa haja alguma restrição quanto à regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação. 

26.1. O prazo acima indicado terá como termo inicial a data em que ocorrer a adjudicação. 
26.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição 26, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, prosseguindo na forma do item 
37. 
27. Caso a Comissão julgue necessário suspender a sessão, colherá a rubrica dos representantes das 
licitantes presentes nos envelopes de proposta, colocando-os em um único envelope, ou quantos se fizerem 
necessários, ficando sob a guarda da Comissão até a nova data marcada para a continuidade da sessão de 
julgamento. 
28. Após a decisão da fase de habilitação, os envelopes de “Proposta de Preço” serão abertos: 

28.1. se houver renúncia, registrada em ata ou formalizada por escrito, de todas as licitantes ao direito de 
interposição de recurso; 

28.2. após transcorrido o prazo regulamentar sem que tenha havido interposição de recurso; 
28.3. após a intimação do deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

29. Decorrido o lapso temporal, os envelopes das propostas serão devolvidos, lacrados, às licitantes 
inabilitadas. 
30. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela COPEL. 
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31. É facultado à COPEL, em qualquer fase deste Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente das propostas.  
32. Das reuniões para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e das propostas, serão 
lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão a participação das licitantes, as propostas apresentadas, as 
reclamações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas ser 
assinadas pelos membros da Comissão e pelas licitantes presentes. 
33. A COPEL, no interesse da Administração, poderá relevar omissões meramente formais observadas na 
documentação e nas propostas, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação, uma vez passíveis de serem sanadas no prazo por ela assinado. 
34. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação ou propostas fora do prazo estabelecido neste 
instrumento convocatório, com exceção apenas para o quanto estabelecido na condição 26. 
 
CAPÍTULO VI - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
35. As propostas serão julgadas de acordo com os procedimentos estabelecidos na Lei n.º 8666/93 e na Lei 
Complementar n.º 123/2006, prevalecendo para efeito de classificação o critério do MENOR PREÇO GLOBAL 
atendidas as especificações constantes do ANEXO III deste convite. 
36. Havendo divergência entre os valores unitário e total, apresentados pela licitante, prevalecerá o primeiro 
e, entre valores em algarismo e por extenso, prevalecerão os últimos. 
37. Ordenadas as propostas, por ordem de classificação, e verificada a existência de ME/EPP com proposta 
igual ou até 10% (dez por cento) superior à de menor preço, a COPEL a convocará para que, no prazo de 30 
(trinta) minutos, apresente nova oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 

37.1. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, a COPEL 
convocará as demais ME/EPP, participantes nesta condição, para que exerçam idêntico direito, observada a 
ordem de classificação. 

37.2. Caso sejam identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos, a COPEL realizará sorteio 
entre elas, definindo quem primeiro poderá apresentar a nova proposta acima indicada. 
38. Para as demais empresas, ocorrendo igualdade de preços entre duas ou mais propostas, a COPEL 
adotará, como critério de desempate, o sorteio para definição da vencedora. 
39. As propostas serão analisadas de acordo com o art. 48 da Lei n.º 8.666/93, sendo desclassificadas 
aquelas: 

39.1. que não atendam às formalidades e às exigências deste Convite; 
   39.2. que contrariem dispositivo legal; 
   39.3. com preços manifestamente inexeqüíveis; 
   39.4. com preços excessivos; 
   39.5. com preços simbólicos, irrisórios e de valor zero. 
40. Se o preço constante da proposta vencedora for superior ao preço estimado para a contratação, 
que é de R$ 57.586,99 (cinquenta esete  mil quinhentos e oitenta e seis  reais e noventa e nove centavos) 
global, será considerado excessivo, e a proposta desclassificada. 
41. Se a COPEL considerar que há indícios de inexeqüibilidade do menor preço ofertado, deverá converter o 
processo em diligência para que a licitante demonstre a exeqüibilidade de sua proposta. Em sendo esta 
comprovada, a proposta será admitida. Caso contrário, a proposta será desclassificada. 
 41.1. É ônus da licitante ter sempre à disposição documentos capazes de comprovar a exeqüibilidade de 
sua proposta. 
42. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou desclassificadas todas as propostas, a Administração poderá 
fixar prazo, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93, para apresentação de nova documentação ou nova 
proposta, escoimada das causas da inabilitação ou desclassificação. 
43. A COPEL, no interesse da Administração, poderá relevar omissões meramente formais, observadas na 
documentação e nas propostas, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação.  
 
CAPÍTULO VII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
44. A licitante poderá apresentar recurso dirigido à Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação oi 
inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas. 
 44.1. A manifestação, consignada em ata, indicando a intenção de recorrer não configura princípio de 
recurso, que somente será aceito se formalizado por escrito e protocolizado na Secretaria Municipal de Saúde – 
SMS, até o último dia do prazo, juntamente com as razões de apelar. 
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45. A interposição do recurso será comunicada às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) 
dias úteis. A COPEL apreciará o recurso em igual prazo. 
46. Aplicam-se à presente licitação as disposições e os prazos relativos aos recursos estabelecidos no art. 
109 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CAPÍTULO VIII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
47. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado Contrato nos termos da minuta 
constante do Anexo VI, com vigência a partir da data de sua assinatura até o término da prestação dos serviços, 
não podendo ser prorrogado, de acordo com a Lei nº 8.666/93. 
 
CAPÍTULO IX – DO PAGAMENTO 
48. O pagamento será realizado pela Administração, através de crédito em conta corrente junto à 
agência bancária (BRADESCO) indicada na declaração ou documento similar fornecido por estabelecimento 
bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal 13.991/2002, no prazo de até 20 (vinte) 
dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente ao evento realizado, devidamente 
atestada pelo Servidor designado pela SMS, acompanhada, obrigatoriamente, de Nota Fiscal emitida por 
meio eletrônico, como prescreve o art.1º do Decreto Estadual nº. 9.265/2004, alterado pelo Decreto Estadual 
n.º 9.497/05. 

48.1 Para as operações realizadas com valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais) é 
dispensada a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exceto quando promovidas por 
contribuintes inscritos na condição normal, conforme prevê o inciso I do art. 4º do Decreto nº. 
9.497/05. 

49. A realização do pagamento fica condicionada ao atendimento, pela CONTRATADA, da 
apresentação dos documentos relacionados abaixo, em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por tabelião de notas ou por servidor da unidade, relativos ao mês anterior à prestação dos serviços, e 
planilha de serviços executados, sob pena de retenção do pagamento devido. 
a) Certidão Negativa de Débito com o INSS; 
b) Certidão de Registro com o FGTS; 
50. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA , o 
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que 
estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
51. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajuste de preço. 
52. Havendo erro no documento de cobrança ou descumprimento das condições pactuadas, no todo 
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências 
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação 
da fatura, devidamente corrigida. 
53. A CONTRATANTE poderá sustar no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que 
ocorrerem irregularidades na prestação dos serviços ou no documento de cobrança. 
54. O faturamento correspondente ao presente Contrato deverá ser apresentado, pela 
CONTRATADA, através de Nota (s) Fiscal (is) em 2 (duas) vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos 
prazos estabelecidos na sua proposta, após a emissão da Nota de Empenho. 
 
CAPÍTULO X - DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DAS PENALIDADES 
55. O Prestador ou Licitante, conforme o caso, sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou 
inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas nas leis pertinentes, sem prejuízo das demais 
cominações legais, em especial as seguintes: 

55.1  Advertência: a) quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível; b) 
quando ocorrer atraso na execução dos serviços em até 10 (dez) dias da data fixada. 

55.2  Multa de 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, quando o prestador deixar 
de atender as especificações previstas na carta-convite, contrato ou instrumento equivalente;  

55.2.1 Nos casos de: retardamento imotivado no fornecimento do objeto deste instrumento 
ou quando houver reincidência de atraso por mais de 15 (quinze) dias na execução dos 
serviços: 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, 
sobre o valor da fatura dos serviços objeto deste instrumento, além de suspensão de 3 
(três) meses; 
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b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura dos serviços objeto deste 
instrumento, realizado com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e 
suspensão de 3 (três) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública 
Municipal; 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura dos serviços objeto deste 
instrumento, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 6 
(seis) meses. 

55.2.2 Paralisar a execução dos serviços objeto deste instrumento, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses. 
55.2.3 Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber o 
empenho: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e 
suspensão de 6 (seis) meses. 
55.2.4 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no âmbito 
da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos 
nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude 
fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 1 
(um) ano. 
55.2.5 Dar causa ao retardamento da execução do certame, não manter a proposta: 
suspensão por um prazo de até 01 (um) ano. 

55.3 A suspensão temporária do prestador 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. 

55.4 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a 
pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da apenação 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 após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

55.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor da prestação de serviços ou da garantia 
contratual prestada, após prévio processo administrativo, ou cobradas judicialmente, a critério da 
Secretaria Municipal da Administração. 

55.6 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. 

55.7 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem 
a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em 
conseqüência do inadimplemento das condições contratuais. 

55.8 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa. 

55.9 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau 
da infração cometida pelo adjudicatário. 

55.10 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 

 
CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS 
56. Este procedimento licitatório obedecerá às regras contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e em suas 
alterações posteriores, na Lei Complementar n.º 123/2006 e nas demais normas legais e regulamentares 
aplicáveis à natureza do objeto. 
57. A proposta, elaborada nos termos deste Convite, deverá ser apresentada ou enviada à Comissão Setorial 
Permanente de Licitação da Secretaria Municipal da Saúde, sito na Rua da Grécia, nº. 3, Ed. Caramuru – 
Comércio, 6º andar - Salvador/BA, até a data e o horário estabelecidos para a sessão de abertura. Quaisquer 
esclarecimentos que porventura se façam necessários poderão ser obtidos no local acima mencionado ou por 
intermédio do telefone (71) 3186-1088 / 1091, nos dias úteis, no horário de 14h às 17h. 
58. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao presente Convite. 
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59. São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, 
bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual 
tentativa frustrada de comunicação. 
60. Os casos omissos na presente carta-convite serão resolvidos pela Comissão com base na legislação 

vigente. 
61. Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, para julgamento 
de quaisquer questões judiciais resultante desta carta-convite, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
 
CAPÍTULO XII – ANEXOS 
62. ANEXO I - TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
63. ANEXO II - DECLARAÇÃO PARA ME/EPP; 
64. ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA; 
65. ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇO; 
66.  ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO; 
67.         ANEXO VI          -         AVISO DE RECEBIMENTO DA CARTA-CONVITE; 
68.           ANEXO VII  DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.856/2013.  

 
 
 
 

Salvador/BA, __ de _________ de 2017. 
 

_________________________________ 
José Egídio de Santana 

Presidente da COPEL 
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ANEXO I 
 

CONVITE N.º 001/2017 
 
 
A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 
COMISSÃO SETORIAL PERMENENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
REFERÊNCIA: CONVITE N.º 001/2017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO 
DE SALVADOR – ESTADO DA BAHIA – PARA REALIZAR INQUÉRITO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA DE 
VIOLÊNCIAS ACIDENTES (VIVA). 
 
 
 

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
 
 Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)...................................................... 
.........................................., portador (a) da cédula de identidade n.º................................. e CPF/MF sob 
n.º..............................., para representar os direitos e interesses desta empresa na licitação instaurada pelo 
Secretaria Municipal da Saúde - SMS, na modalidade supra referenciada, outorgando-lhe todos os poderes 
necessários à representação, inclusive o de renunciar ao direito de interposição de recurso 
 
 
 
 

Salvador,...... de....................... de 2017. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Diretor ou Responsável 

 
 

OBS: No instante da entrega da procuração ou de credencial, o licitante deverá apresentar o estatuto ou o 
contrato social da empresa, para que a COPEL certifique que o outorgante é o titular dos poderes 
conferidos na procuração ou credencial. 
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ANEXO II 
 

CONVITE N.º 001/2017 
 
 
A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 
COMISSÃO SETORIAL PERMENENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
REFERÊNCIA: CONVITE N.º 001/2017 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO 
DE SALVADOR – ESTADO DA BAHIA – PARA REALIZAR INQUÉRIDO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA DE 
VIOLÊNCIAS ACIDENTES (VIVA),, 
 

DECLARAÇÃO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 

A ............................................................................................, inscrita no CNPJ/MF nº ......................................, por 
intermédio de seu representante legal, Sr. (a). ................................................., portador (a) da cédula de identidade 
n.º................................. e CPF/MF sob n.º..............................., DECLARA que atende aos requisitos do artigo 3º da 
Lei Complementar nº. 123/2006.  
 
 
 
 

Salvador,...... de....................... de 2017. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Representante legal 
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ANEXO III 
 

CONVITE Nº. 001/2017 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO VIVA INQUÉRITO 2017 

 

1 – JUSTIFICATIVA 

Em 2006, o Ministério da Saúde implantou o sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva) 
com o objetivo de analisar a tendência das violências e acidentes e descrever o perfil das violências 
(interpessoais ou autoprovocadas) e dos acidentes (trânsito, quedas, queimaduras, dentre outros) atendidos 
em unidades de urgência e emergência. O Viva Inquérito era realizado anualmente (2006 – 2007), depois de 
2 em 2 anos (2009 – 2011) e, agora, passou a ser trienal (2014 – 2017). 

Considerando que as bases de dados oficiais (SIM – Sistema de Informação sobre mortalidade e SIH – 
Sistema de Internamento Hospitalar) apresentam limitações para o monitoramento mais específicos das 
violências e acidentes, é necessário a realização de inquéritos periódicos a fim de conhecer a magnitude e o 
perfil dessas causas. 

Apesar da existência desses dois grandes sistemas de informação de abrangência nacional, o cenário 
dos eventos relativos às violências e acidentes ainda é subdimensionado, o que requer o desenvolvimento de 
diferentes estratégias de investigação como inquéritos sobre casos atendidos em serviços de 
urgência/emergências que atendem às vítimas de violência e acidentes. 

Os registros do Inquérito VIVA, por ser uma estratégia de vigilância de acidentes e violências, têm sido 
utilizados para o melhor conhecimento desses agravos. Desta forma, podemos melhor direcionar as ações de 
promoção à saúde, orientar o desenvolvimento de medidas de intervenção, prevenção e controle desses 
agravos, resultando em ações educativas que envolvam pais, famílias, profissionais de saúde e gestores na 
busca de redução destes eventos, em sua maioria, evitáveis. 

Através da Portaria n.º 882, de 31 de março de 2017 (Anexo I), o Ministério da Saúde define o 
recurso para financiamento do projeto e a participação de Salvador no VIVA INQUÉRITO 2017. Fica 
sobre a responsabilidade do município a abertura de processo licitatório para contratação temporária 
de recursos humanos que executarão o projeto. 

2 - OBJETO 

Contratação de prestação de serviço para desenvolvimento do VIVA INQUÉRITO 2017 – estudo 
transversal, cujos dados serão coletados no período de 30 dias consecutivos entre os meses de outubro e 
novembro de 2017, em plantões de 12 horas, em estabelecimentos assistenciais de saúde. Para o 
desenvolvimento do inquérito a prestadora de serviço deverá selecionar equipe composta por 
entrevistadores, supervisores e digitadores.  Por tratar-se de uma pesquisa com vítimas de violência e 
acidentes, com instrumento de coleta específico e em local de emergência hospitalar, os entrevistadores e 
supervisores deverão ter ensino superior incompleto na área de saúde. 

A coleta de dados do inquérito será realizada nas dependências de Urgência e Emergência dos 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde: Hospital Geral do Estado, Hospital do Subúrbio, Hospital Geral 
Ernesto Simões Filho, Hospital Eládio Lasserre e UPA Adroaldo Albergaria. Em cada unidade de saúde 
haverá 20 plantões, totalizando 100 plantões (52 diurno e 48 noturno). Cada plantão deverá contar com os 
seguintes quantitativos de entrevistadores: Hospital Geral do Estado - 4 entrevistadores; Hospital do Subúrbio 
– 3 entrevistadores; Hospital Geral Ernesto Simões Filho – 3 entrevistadores; Hospital Eládio Lasserre – 2 
entrevistadores e UPA Adroaldo Albergaria – 2 entrevistadores. Durante todo o período do inquérito serão 
necessários 3 digitadores e 5 supervisores. Os supervisores desenvolverão as atividades na Secretaria 
Municipal de Saúde e também nas dependências das Unidades de Saúde e os digitadores atuarão somente 
na Secretaria Municipal de Saúde. 

Todos os participantes do inquérito serão treinados por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde 
(setor DANT/VIEP/DVIS) conforme metodologia preconizada pelo Ministério da Saúde, no período que 
antecederá os 30 dias da coleta de dados, com carga horária de 12 horas. 
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3 – METODOLOGIA ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Segundo a metodologia do inquérito a coleta de dados dar-se-á nos plantões definidos pelo 
Ministério da Saúde para cada unidade e acontecerá nos turnos sombreados, conforme escala de 
coleta de dados (Anexo II). Ao final do inquérito espera-se que 2.000 (duas mil) fichas sejam 
preenchidas (Anexo III).  

 Explicando melhor a planilha de escala de coleta de dados por plantões (Anexo II), a Ordem do dia da 
pesquisa refere-se ao dia de ordenamento de realização da pesquisa, numerado de 1º ao 30º. A Data do 
mês, refere-se à data-calendário em que está sendo realizada a pesquisa. Caso a pesquisa comece dia 
01/10/17 (data do mês), logo este é o 1º dia da pesquisa. Atentar que A PESQUISA DEVE SER REALIZADA 
EM 30 DIAS CONSECUTIVOS, SOMENTE NOS TURNOS SORTEADOS, OU SEJA OS TURNOS QUE 
ESTÃO SOMBREADOS. Em relação à coluna “Dia”, refere-se ao horário do plantão diurno, ou seja, de 
07h00min às 18h59min e deverá ser realizado o plantão somente quando estiver sombreado na planilha. Na 
coluna “Noite”, refere-se ao horário do plantão noturno, ou seja, de 19h00min às 06h59min e deverá ser 
realizado somente quando estiver sombreado na planilha. 

Após a conclusão do processo licitatório e o início das atividades com a seleção e treinamento da equipe 
será repassado 30% do valor total da pesquisa “Projeto VIVA Inquérito”. O valor restante será pago ao final 
da pesquisa. 

4. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
4.1. ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR 

 
4.1.1. Coordenar o trabalho de campo, da chegada à saída da equipe de coleta de dados nos serviços;  

 
4.1.2. Ao chegar ao serviço, informar sobre a pesquisa e apresentar a equipe de coleta de dados aos 

médicos assistentes e/ou residentes, enfermeiros, chefes e funcionários do serviço de registro 
hospitalar e porta de entrada, como porteiros e outros profissionais de saúde solicitando 
cooperação no decorrer do plantão; 

 
4.1.3. Conhecer bem o funcionamento do serviço para poder identificar e ter acesso às portas de 

entrada das vítimas de violências e acidentes, treinando adequadamente a equipe de coleta. 
Verificar se no serviço de saúde há mais de uma porta de entrada, como acesso diferenciado 
para traumas em adultos ou em crianças;  

 
4.1.4.  Discutir e orientar quando surgirem dúvidas durante a abordagem aos pacientes e sobre a 

coleta de dados; 
 

4.1.5.  Controlar a qualidade da abordagem dos pacientes e da coleta de dados, conferindo o 
preenchimento dos questionários;  

 
4.1.6. Apoiar, tecnicamente, e garantir que a pesquisa ocorra conforme a programação;  

 
4.1.7. Ao final de cada plantão, verificar o total de pacientes atendidos pelo serviço por violências ou 

acidentes e por outras causas, de acordo com o Diário de Campo. Verificar o total dos 
questionários preenchidos e a listagem de atendimentos emitida pelo serviço para o plantão 
correspondente;  

 
4.1.8. Após o procedimento anterior verificar possíveis vítimas de violências ou acidentes que não 

foram abordadas pela equipe de coleta;  

 
4.1.9. Ficar atento e cuidar para que a coleta seja feita de acordo com o turno sorteado (isso é 

fundamental para que se garanta a amostra e desenho metodológico da pesquisa); 

 
4.1.10. Organizar reuniões e reforços no treinamento da equipe de coleta de dados sempre que 

necessário; 
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4.1.11. Verificar se algum paciente não ficou em observação e se o caso não teve a evolução fechada, 

ou seja, atentar para essas situações, buscando garantir o preenchimento correto da variável 
evolução do caso (a evolução deverá ser fechada até 24 horas do atendimento do paciente no 
serviço de saúde); 

 
4.1.12. Responsabilizar-se pelo preenchimento do Diário de Campo. O diário de campo é uma 

ferramenta utilizada para a manutenção do controle de qualidade da pesquisa VIVA INQUÉRITO 
2017, pois permite: a) verificar o total de pacientes atendidos pelo serviço – violências ou 
acidentes e outras causas; b) identificar pacientes atendidos que não foram abordados pela 
equipe de coleta. O diário de campo deve ser preenchido para cada unidade de saúde 
participante. O responsável pelo seu preenchimento é o(a) supervisor(a) de campo (Anexo IV); 

 
4.1.13. Repassar todos os questionários e diários de campo para o coordenador local da pesquisa. 

Manter o coordenador informado sobre o andamento da pesquisa e avisar sempre que houver 
alguma intercorrência no andamento da pesquisa para que juntos solucionem as questões que 
surjam da forma mais adequada, ética e profissional; 

 
4.2 ATRIBUIÇÕES DO ENTREVISTADOR 

 
4.2.1 Conhecer em detalhe o projeto de pesquisa: objetivos, metodologia e instrumentos, para poder 

informar bem e com segurança os entrevistados (vítima, familiar, acompanhante ou corpo clínico), 
sempre que necessário; 

 
4.2.2 Participar de reuniões e treinamentos, sempre que necessário; 

 
4.2.3 Cumprir a escala de plantões. Em caso de não poder comparecer no seu plantão, dever-se-á 

comunicar com mais brevidade possível ao supervisor para que este possa realizar troca de 
plantão.  A troca de plantão somente poderá ocorrer com anuência do supervisor; 

 
4.2.4 Assegurar-se de que está de posse de todo o material necessário para as entrevistas: crachá, 

questionários, manual do entrevistador, caneta, lápis, borracha, prancheta, pastas, avental e 
relógio; 

 
4.2.5 Manter na prancheta: manual do entrevistador + questionário; 

 
4.2.6 Manter postura cordial com os funcionários dos serviços de urgência e emergência incluídos na 

pesquisa e com os entrevistados e/ou acompanhantes; 

 
4.2.7 Realizar a entrevista e preencher o questionário com discrição e privacidade, sempre que 

possível. Manter sempre uma postura profissional, humana e ética; 

 
4.2.8 Ao final de cada entrevista, conferir se todas as questões foram preenchidas. Caso a evolução do 

caso não tenha sido fechada ao término do turno de coleta, comunicar o fato ao supervisor de 
campo para que ele feche o caso dentro das 24 horas do atendimento da pessoa que sofrer a 
violência ou acidente no serviço de saúde onde a coleta está sendo realizada; 

 
4.2.9 Guardar os questionários em local seguro, evitando extravios ou falta de sigilo na pesquisa; 

 
4.2.10 Repor o questionário na prancheta após cada entrevista; 

 
4.2.11 Comprometer-se com a qualidade do trabalho, comunicando-se sempre com o supervisor local em 

caso de dúvidas, problemas ou situações desconfortáveis; 
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4.2.12 Repassar todos os questionários devidamente preenchidos para o supervisor de campo. 

 
4.2.13 O manual do entrevistador encontra-se em anexo deste documento e apresenta entre outras 

informações como se dará o consentimento para a entrevista. 
 

4.3 ATRIBUIÇÕES DO (A) DIGITADOR (A) 

 
4.3.1 Conhecer em detalhe o projeto de pesquisa: objetivos, metodologia e instrumentos para entender o 

preenchimento das fichas; 
 
4.3.2 Operacionalizar o sistema Epiinfo adaptado para o Projeto VIVA; 

 
4.3.3 Interagir com os supervisores do projeto quanto aos problemas de preenchimento das fichas; 

 
4.3.4 Digitar com atenção todos os campos da ficha no sistema; 

 
4.3.5 Organizar as fichas conforme numeração; 

 
4.3.6 Comprometer-se com a qualidade do trabalho, comunicando-se sempre com o supervisor local em 

caso de dúvidas, problemas ou situações desconfortáveis; 

 
4.3.7 Participar das reuniões e treinamentos referentes a realização/execução do projeto. 

 
5 VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1. O início da prestação dos serviços será imediatamente após a assinatura do contrato. O prazo de 

vigência do contrato será de 43 dias. 
 

6 DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1.  Será realizada pela Diretoria de Vigilância da Saúde  
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Anexo - I Portaria Nº 882 DE 31 DE MARÇO DE 
2017
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Anexo II do Termo de Refrência 
 

ESCALA DE COLETA DE DADOS POR TURNO E UNIDADES 
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Anexo III do Termo de Referência  - Ficha para coleta de dados  
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Anexo IV do Termo de Referência - Diário de Campo 
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CONVITE N.º 001/2017 
 

ANEXO IV 
 
 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, 
NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – ESTADO DA BAHIA – PARA REALIZAR INQUÉRITO DE 
PROGRAMA VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS ACIDENTES (VIVA). 

 
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL: .............................................................................................................................. 
CNPJ/MF N.º: ....................................................................................................................................................... 
ENDEREÇO: ........................................................................................................................................................ 
TEL.: ............................................. FAX: ........................................ MUNICÍPIO: ............................................... 
E-MAIL: ................................................................................................................................................................. 

 
ITEM DESCRIÇÃO Valor total 

01 

Contratação de prestação de serviço para desenvolvimento do VIVA INQUÉRITO 2017 – 
estudo transversal, cujos dados serão coletados no período de 30 dias consecutivos entre 
os meses de outubro e novembro de 2017, em plantões de 12 horas, em 
estabelecimentos assistenciais de saúde. Para o desenvolvimento do inquérito a 
prestadora de serviço deverá selecionar equipe composta por entrevistadores, 
supervisores e digitadores.  Por tratar-se de uma pesquisa com vítimas de violência e 
acidentes, com instrumento de coleta específico e em local de emergência hospitalar, os 
entrevistadores e supervisores deverão ter ensino superior incompleto na área de saúde. 
A coleta de dados do inquérito será realizada nas dependências de Urgência e 
Emergência dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde: Hospital Geral do Estado, 
Hospital do Subúrbio, Hospital Geral Ernesto Simões Filho, Hospital Eládio Lasserre e 
UPA Adroaldo Albergaria. Em cada unidade de saúde haverá 20 plantões, totalizando 100 
plantões (52 diurno e 48 noturno). Cada plantão deverá contar com os seguintes 
quantitativos de entrevistadores: Hospital Geral do Estado - 4 entrevistadores; Hospital do 
Subúrbio – 3 entrevistadores; Hospital Geral Ernesto Simões Filho – 3 entrevistadores; 
Hospital Eládio Lasserre – 2 entrevistadores e UPA Adroaldo Albergaria – 2 
entrevistadores. Durante todo o período do inquérito serão necessários 3 digitadores e 5 
supervisores. Os supervisores desenvolverão as atividades na Secretaria Municipal de 
Saúde e também nas dependências das Unidades de Saúde e os digitadores atuarão 
somente na Secretaria Municipal de Saúde. 
Todos os participantes do inquérito serão treinados por profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde (setor DANT/VIEP/DVIS) conforme metodologia preconizada pelo 
Ministério da Saúde, no período que antecederá os 30 dias da coleta de dados, com 
carga horária de 12 horas. 

 

 
 

 
Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos 
e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto/serviço será 
prestado no estabelecimento do contratante, sem ônus (CIF/Salvador). 
 

SOLICITANTE/PROCESSO 
8498/2017 

VALIDADE DA PROPOSTA 
 

PRAZO DE ENTREGA 
 
 

 
                              FORNECEDOR 

 
___/___/____         __________________________ 

DATA                     ASSINATURA/CARIMBO 
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CONVITE N.º 001/2017 
 

ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da Secretaria Municipal da _____________, com sede na 
_________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ________________, neste ato representada pelo (a) 
Exmo. Sr.(a) Secretário(a) Dr. __________________________, devidamente autorizado(a) pelo, autorizado 
pelo Decreto ________, publicado no DOM de ________, doravante denominada CONTRATANTE e, do 
outro lado, a empresa ___________________________ , com sede na _____________________ inscrita no 
CNPJ/MF sob n.º _____________________, representada pelo Sr. ___________________, C.I. n.º 
____________, CPF n.º ______________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
resolvem pactuar o presente Contrato e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e Municipal 
n.º 4.484/92 e Decretos Municipais n.º 10.267/93 e 14.150/2003, atendidas as cláusulas e condições que 
anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independentemente de transcrição, os 
documentos: 
 
a) Carta-Convite – SMS ____/2017 de __ de ____________ de _____. 
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em __________________ 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE 
SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – ESTADO DA BAHIA – PARA REALIZAR INQUÉRITO DE 
PROGRAMA VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS ACIDENTES (VIVA), de acordo com o Termo de Referência 
constante no Processo Licitatório 8498/2017. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO 
 
2.1 A despesa deste contrato correrá pelo Projeto/Atividade 10.304.029.2097 e 10.301.027.2087, Elemento 
de Despesa 3.3.90.39, Fonte 014, no orçamento relativo ao exercício de 2017 e o correspondente nos 
exercícios subseqüentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1  O valor global do presente contrato é R$ 

____________________(_______________________________), a ser pago à CONTRATADA pela 
CONTRATANTE em conformidade com o estabelecido nesta Carta-Convite. 
 

3.2 Após a conclusão do processo licitatório e o início das atividades com a seleção e treinamento dos 
acadêmicos será repassado 30% do valor total da pesquisa “Projeto VIVA Inquérito”. O valor restante 
será pago ao final da pesquisa. 

 
3.3 Conforme o Decreto Municipal nº 23.856/2013, os pagamentos aos fornecedores dos Órgãos e Entidades 

da Administração Pública Municipal Direta e Indireta somente serão efetuados mediante crédito em conta 
corrente mantida no BANCO BRADESCO S/A, salvo as exceções do art. 5º, parágrafo único. 

3.4  O pagamento será realizado pela unidade compradora através de crédito em conta corrente junto à 
agência bancária do BANCO BRADESCO S/A indicada na declaração ou documento similar fornecido 
por estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal 13.991/2002, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega da nota fiscal com planilha de composição de custos e 
respectivos comprovantes e a aprovação das mesmas pela área técnica. Deverá vir acompanhada 
também da Nota Fiscal emitida por meio eletrônico, como prescreve o art.1º do Decreto Estadual nº. 
9.265/2004, alterado pelo Decreto Estadual nº. 9.497/05. 

3.4.1 Para as operações realizadas com valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais) é 
dispensada a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exceto quando promovidas por 
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contribuintes inscritos na condição normal, conforme prevê o inciso I do art. 4º do Decreto nº. 
9.497/05. 

3.5 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajuste de preço. 

3.6 Havendo erro no documento de cobrança ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em 
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências 
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de 
reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 

 
3.7 A Administração poderá sustar no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que ocorrerem 

irregularidades no fornecimento dos materiais ou no documento de cobrança. 
 
3.8 O faturamento correspondente ao presente Contrato deverá ser apresentado, pela CONTRATADA, 

através de Nota (s) Fiscal (is) em 2 (duas) vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos 
estabelecidos na sua proposta, após a emissão da Nota de Empenho. 

 
3.8.1 A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de 

fornecimento indicadas no Anexo II da Carta-Convite e da proposta do prestador. 
 
3.8.2 Qualquer divergência entre a unidade de fornecimento adotada no Anexo II da Carta-Convite e a 

Nota Fiscal, ensejará a devolução da Nota para regularização e o pagamento correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 
4.1 O início da prestação dos serviços será imediatamente após a assinatura do contrato. O prazo de 
vigência do contrato será de 43 dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 
 
5.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá ser procedida 

através de termo aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas "a” e 
“b” da Lei n.º 8.666/93. 

 
5.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e as 
supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, com vistas a atender a superveniência do 
interesse público. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
6.1 Conforme exigência constante no Anexo I (Termo de Referência) da Carta-Convite.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o estipulado no presente instrumento em especial: 

7.1.1 São obrigações da CONTRATADA, além daquelas explicita ou implicitamente contidas no 
presente Termo e na legislação vigente: 
 

7.1.2 Prestar os serviços no prazo e quantidade estabelecidos neste instrumento; 
 
7.1.3 Responder por quaisquer danos pessoas ou materiais causados por seus empregados à 
CONTRATANTE e/ou a terceiros na execução do contrato; 
 
7.1.4 Manter, durante a execução do ajuste, todas as condições exigidas para a contratação; 
 
7.1.5 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com 
a alocação dos profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais 
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7.1.6 Manter os profissionais nos horários pré-determinados pela Administração; 
 
7.1.7 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à Prefeitura ou a terceiros; 
 
7.1.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração; 
 
7.1.9   Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
7.1.10  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
 
7.1.11   Cumprir todas as exigências constante nesta carta-convite e seus anexos, 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1 Cumprir com o que está descrito no Termo de Referência constante no Processo Licitatório 12605/2013; 

8.2 Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

8.3 Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes no contrato; 

8.4 Zelar, para que, durante a vigência do contrato, a CONTRATADA cumpra as obrigações assumidas, bem 
como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

 
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES 

9.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicado as sanções abaixo descritas, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

9.2 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, 
às penalidades previstas na Lei 10.520/02, Lei Municipal 6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual 
redação e Lei Municipal 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as 
seguintes: 

9.2.1 Advertência: 

a) quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível; 
b) quando ocorrer atraso na execução do serviço em até 10 (dez) dias da data fixada. 

9.2.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, 
quando o prestador do serviço deixar de atender as especificações técnicas relativas aos serviços 
a serem prestados, previstas na carta-convite, contrato ou instrumento equivalente; 

9.2.3 Nos casos de: atraso imotivado na prestação do serviço, aplicar-se-á: 

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) a 0,5% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º 
(trigésimo) dia de atraso total ou parcial do serviço, sobre o valor da nota de empenho, e 
suspensão de 3 (três) meses; 

b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, realizado com atrasos 
superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente, e suspensão de 3 (três) meses; 
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c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, realizados com atrasos 
superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 

9.2.4 Paralisar a execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses. 

9.2.5 Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou contrato, em caso de 
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da caução, quando exigida, ou assinar o contrato ou 
retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua 
convocação. 

9.2.6 Será aplicável cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20% sobre o 
valor da contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato, e de 10% sobre o valor total 
da contratação, se ocorrer inexecução parcial, reconhecendo a licitante desde já, os direitos da 
Administração, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/93. 

9.3 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. 

9.4 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa 
física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da apenação 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, após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

9.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do serviço, após prévio processo administrativo, garantida a 
ampla defesa e o contraditório ou, ainda cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de 
Gestão - SEMGE.  

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

9.7 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. 

9.8 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a 
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em 
conseqüência do inadimplemento das condições contratuais. 

9.9 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. 

9.10 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração 
cometida pelo adjudicatário. 

9.11 As sanções previstas nesta carta-convite são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
de Gestão – SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vistas. 

9.12 Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possíveis faltas cometidas pela 
contratada assim são definidas: 
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 I – FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas 
pela inexecução parcial de deveres de pequena monta, assim entendidos como aqueles que não 
acarretam prejuízos relevantes aos serviços contratados e a despeito deles, a regular prestação dos 
serviços não fica inviabilizada; 
II – FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela 
inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos aos serviços contratados, 
inviabilizando total ou parcialmente a execução do contrato em decorrência de conduta culposa da 
contratada; 
III – FALTAS GRAVÍSSIMAS: Puníveis com a aplicação das penalidades de multas e impedimento de 
licitar e contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
caracterizadas pela inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos relevantes aos 
serviços contratados, inviabilizando a execução do contrato em decorrência de conduta culposa ou 
dolosa da contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 
10.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 

no art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito à qualquer 
indenização, e sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

 
10.2 A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao Município do Salvador, multa de 15% do preço total do 

instrumento contratual, vigente na data da aplicação, sem prejuízo do pagamento das multas 
moratórias devidas, por inadimplemento, até a data da rescisão, caso a rescisão ocorra por sua culpa. 

 
10.3 A rescisão do presente contrato será restrita ao quantitativo previsto neste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESILIÇÃO 
 
11.1 A resilição dar-se-á por conveniência da Administração, desde que devidamente justificada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUB-CONTRATAÇÃO. 
 
12.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou em 

parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
13.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta 

ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na 
Norma Tributária. 

 
13.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, 

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

 
13.3 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 parafiscais não incidentes sobre a compra contratada, tais valores 
serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor porventura pago à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
14.1 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. 
 
 



 

 
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

 

CONVITE – SMS – Pr 8.498/2017 – FL 31  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO DO CONTRATO 

15.1 A gestão e fiscalização do fornecimento, objeto deste contrato será exercida pela Diretoria de Vigilância 
em Saúde/SMS, que terão poderes para: 

a) Transmitir à CONTRATADA as determinações que julgarem necessárias; 

b) Recusar o fornecimento realizado em desacordo com este instrumento, com a carta-convite da 
licitação e seus anexos. 

15.2  A Gestão Contratual será exercida pela Diretoria de Vigilância da Saúde DVIS/SMS, que terá 
poderes para: 

 a)     Notificar a CONTRATADA pela inexecução parcial ou total do presente contrato; 

 b)     Abrir processo Administrativo Punitivo com vistas a aplicação das penalidades previstas em lei; 

  A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 

15.3 A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANTICORRUPÇÃO 

16.1 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e 
por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros 
por elas contratados. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que tem e manterá até o final da 
vigência deste contrato em código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir 
fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de 
ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações 
previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições; 

16.2  Não dar, oferecer ou prometer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou 
a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, 
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios 
ilicitamente; 

16.3  Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, 
com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus 
sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violação de 
qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para rescisão unilateral deste Contrato, sem 
prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do 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 acertadas, assinam as partes CONTRATANTES, o presente instrumento 
contratual em 3 (três) vias de igual forma e teor. 

 
Salvador, _______ de _________________ de 2017. 

 
            _________________________________ _________________________________ 

José Antônio Rodrigues Alves 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE 

 
EMPRESA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME _______________________________  NOME _______________________________ 
CPF:       CPF: 
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ANEXO VI 
 

AVISO DE RECEBIMENTO 
 
 

CONVITE N.º 001/2017 
 

 

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL :  

CNPJ/MF N.º:  

ENDEREÇO :  

TEL.:  E-MAIL  MUNICÍPIO:  

 
 
 
 
 
Acusamos o recebimento do Convite supracitado, que nos foi encaminhado nesta data, pela Comissão Setorial 
Permanente de Licitação – COPEL da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, visando à CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO EM 
ESTABELECIMENTOS ASSISTÊNCIAIS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – ESTADO DA BAHIA – 
PARA REALIZAR INQUÉRITO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA DE VOLÊNCIAS ACIDENTES (VIVA) 
 
 
 
 

Salvador, ___ de ________________ de 2017. 
 
 
 

 
Assinatura:.............................................................. 
 
Nome:..................................................................... 
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CONVITE – SMS N.º001/2017 

 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 23.856/2013  

 
 
 
Declaramos para os devidos fins que, na hipótese de tornar-me vencedor do certame, no momento da 
contratação terei que comprovar a abertura de conta corrente no BANCO BRADESCO S/A, através da qual 
serão efetuados os pagamentos, em obediência ao Decreto municipal nº 23.856/2013, sob pena de sofrer 
sanções cabíveis pela Administração Pública. 
 
 
 
Salvador, ______ de _________________________ de _____. 
 
 


