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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (alterado) 

CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 
Processo Administrativo N° 230/2021  

 
 
 

 
O MUNICIPIO DE SEABRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 
13.922.604/0001-37, com sede na Rua Horácio de Matos, nº99-A, Centro, Seabra/BA, por 
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede a Praça Benjamin Constant n.º 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.235.051/0001-19, neste 
ato represento pela Gestora/Secretária Municipal de Saúde, MAIARA MIRANDA OLIVEIRA, 
brasileira inscrito no CPF 035.607.025-50 e R.G. 11.914.394-10 SSP/-BA, residente e domiciliado 
na Rua Carlos Gomes Nº 28, Centro, Seabra, BA, CEP: 46900-000, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que, na data, horário e local mais à frente indicados, dará 
início a procedimentos voltados para credenciamento de interessados visando a CONTRATAÇÃO 
de pessoas física e/ou jurídica para FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, visando atender as 
demandas da Secretaria Municípal de Saúde de Seabra – BA, conforme especificações e valores 
estabelecidos no Anexo I, deste Edital, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo 
com, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações e segundo as condições estabelecidas no presente edital e nos seus anexos, cujos 
termos, igualmente, o integram. O Edital encontra-se disponível para download gratuito no Portal 
da Prefeitura de Seabra/BA https://www.seabra.ba.gov.br/, no link Diário Oficial, ou diretamente no 
Diário Oficial da Prefeitura, na página eletrônica www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/, e poderá 
ser adquiro por e-mail, por solicitação forma no endereço eletrônico seabra.licitacao@hotmail.com. 
Demais atos e avisos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, na página 
eletrônica https://www.seabra.ba.gov.br/. 
 

1 – DO OBJETO: 
 
Constitui objeto desta Licitação a contratação de pessoas jurídicas e/ou físicas, para 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, tipo comercial, que atenderão aos Servidores Municipais, 
lotados nas Unidades Básicas de Saúde, situadas na zona rural do Município de Seabra-Bahia, 
mediante pagamento de preço unitário previamente fixado pelo contratante, conforme 
discriminado no ANEXO I, deste Edital; 
 

2 – DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: 
 

2.1. Poderão habilitar-se ao credenciamento as pessoas físicas/jurídicas de direito privado cujo 
ramo de atividades esteja relacionado ao objeto da prestação de serviços de que este Edital trata. 
No caso deste Edital, as pessoas físicas referidas restringem-se aos profissionais enquadrados 
como trabalhadores eventuais ou como trabalhadores autônomos. 
 

2.2. A participação neste CHAMAMENTO importa ao proponente na irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, e na tabela de valores  elaborada pelo Município de 
Seabra-BA. 
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2.3. Equiparam-se a pessoa jurídica: 

2.3.1. O Empresário (arts. 966 a 980 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil); 

2.3.2. A empresa individual de responsabilidade limitada (art. 980-A da Lei nº 10.406/2002 – 
Código Civil); 

2.3.3. O Microempreendedor Individual-MEI (arts. 18-A e seguintes da Lei Complementar nº 
123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – e art. 968, § 
4º, da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil). 
 

2.4.  Estão impedidas de participar do processo: 

2.4.1. Os interessados cujo ramo de atividades não seja pertinente e compatível com o objeto do 
credenciamento de que este Edital trata; Serão consideradas inabilitadas do presente processo, 
todas as pessoas físicas/jurídicas que deixarem de atender a quaisquer exigências estabelecidas 
no presente edital e seus anexos; 

2.4.2. Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione em nosso País; 

2.4.3. Interessado que: 

2.4.3.1. Se encontre suspenso temporariamente de participar de licitação ou impedidas de 
contratar com a administração pública; 

2.4.3.2. Haja sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade; 

2.4.3.3. Se encontre impedido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/1992 (sanção decorrente de ato de improbidade Administrativa); 

2.4.3.4. Esteja em dissolução ou em liquidação, hipóteses restritas a pessoa jurídica; 

2.4.3.5. Se ache em processo de insolvência civil (se pessoa física) ou em processo falimentar, 
em processo concordatário ou em recuperação judicial ou extrajudicial (se pessoa jurídica sujeita 
a esses procedimentos); 

2.4.3.6. Se enquadre nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 
 

3 – DO CREDENCIAMENTO: 
 

3.1. A partir da data de publicação no dário Ocial do Municípo de Seabra, no horário das 
8hs00min às 12hs00min, mediante protocolo, a Comissão de Licitação receberá os envelopes 
contendo a documentação apresentada pelos interessados; 
 

3.2. Após a abertura do envelope, a Comissão analisará e avaliará a documentação, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega. Será acrescido ao prazo de 
análise, o número de 2 (dois) dias úteis oferecido ao interessado para esclarecimentos, 
retificações, complementações da documentação; 

 

3.3. Caso a licitante interessada, seja pessoa jurídica, suas dependências poderão ser 
vistoriadas a qualquer momento pela Vigilância Sanitária do Município de Seabra-BA. 
 

3.4. A inscrição no credenciamento não garante a contratação do interessado pelo Município de 
Seabra - BA, podendo, no entanto vir a ser contratado de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal; 
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3.5. Os interessados que tiverem suas inscrições deferidas farão parte do cadastro do Município e 
poderão ser contratados pela Administração Municipal; 
 

3.6. Concluída a pré-qualificação/inscrição no credenciamento e ao surgir à necessidade de 
contratação, o Gestor do Contrato/Secretaria de Administração, fará distribuição equitativa, entre 
os credenciados, salvo se ocorrer à convocação geral de todos os credenciados para a realização 
do serviço; 
 

3.7. O credenciado, poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o 
envio de solicitação escrita a entidade contratante, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias. O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do 
cumprimento de eventual contrato assumido e das responsabilidades a ele atrelada, cabendo em 
casos de irregularidade na execução de serviço a aplicação das sanções definidas neste edital. 
 

4 – DA PROPOSTA 
 

4.1. Na proposta de adesão do interessado deverá constar sua completa identificação e endereço. 
E, ainda, declaração devidamente assinada, declarando expressamente que está de acordo com 
todos os termos e disposições do edital; 
 

4.2. A proposta de adesão deverá ser apresentada datilografada ou impressa em 01 (uma) vias, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas e datada, contendo, se possível, nome ou razão social e 
endereço completo, telefone, fax e e-mail da licitante a ser credenciada. 
 

4.3. A proposta de adesão deverá ser apresentada em língua nacional, isenta de rasuras, 
emendas ou entrelinhas; 

 

4.4. A proposta de adesão deverá ser apresentada dentro de 01 (um) envelope fechado de 
forma a não permitir a sua violação, no protocolo da Prefeitura Municipal de Seabra-Ba, devendo 
constar em sua parte externa o seguinte: 
 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA – BA 
ENDEREÇO: RUA HORACIO DE MATOS, 99 A, CENTRO –  SEABRA/BA. CEP – 44900-000 
A/C: Comissão de Licitação 
 

4.4.1. Na parte externa do envelope deverá constar ainda a identificação completa do 
interessado (a), por meio de envelope preferencialmente timbrado ou através de impressão ou 
carimbo padronizado, conforme abaixo: 
 
Nome do Credenciado: 
Nº. do CPF (quando o interessado for pessoa física) ou N.º do CNPJ (quando o interessado 
for pessoa jurídica):End.: 
CEP: 
Nome do responsável legal: 
N.º de Telefone fixo: 
Nº de Celular: 
E-mail: 
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5 – DA HABILITAÇÃO 
 

5.1. Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa 
oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas por quaisquer 
membros da comissão de licitação. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo; 
 

5.2. A pessoa física/jurídica obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação; 
 

5.3. Será inabilitado a pessoa física/jurídica que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital; 
 

5.4. Para fins de habilitação, a Comissão de Licitação deverá verificar a autenticidade das 
certidões emitidas eletronicamente, em sítios oficiais; 
 

5.5. Cada requerente de credenciamento poderá representar-se por apenas um representante, 
desde que o mesmo esteja devidamente munido de Procuração Pública ou Particular que 
explicitamente lhe conceda, o direito intervir nas fases do procedimento de habilitação, e que 
responderá, assim, para todos os efeitos, por seu/sua representado (a), devendo ainda, quando 
de suas manifestações, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou documento equivalente; 
 

5.6. No caso de procuração particular a mesma necessariamente deverá ter firma reconhecida; 
 

5.7. O Instrumento Público ou Particular de Procuração deverá estar no prazo de validade 
nele previsto, e quando não mencionado, será considerado válido dentro do prazo de até 01 
(um) ano, a contar da data da sua concessão; 
 

5.8. No caso de se tratar de sociedade, junto com a procuração deverá ser apresentada cópia 
autenticada, do correspondente contrato social, registrado, com as eventuais alterações 
averbadas, de modo a comprovar a detenção dos referidos poderes de representação; 

5.9. As certidões exigidas para fins de habilitação deverão ser apresentadas dentro do prazo de 
validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo 
estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 60 (sessenta) dias em relação à data do 
requerimento de credenciamento. 
 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA 
 
6.1. Habilitação da Pessoa Física: 
 

6.1.1. Cópia da Cédula de Identidade e CPF; 
 

6.1.2. Comprovante de Residência Atualizado; 
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6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade (pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual); 
 

6.2.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor; 
 

6.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de 
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor e Prova de Regularidade 
relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situação regular relativa aos 
encargos sociais instituídos por lei consoante determina a Portaria nº 358 de 05 de setembro de 
2014 com as alterações da portaria 443 de 17 de outubro de 2014; 
 

6.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal 
Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 
29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: 
 
7.1. Habilitação da Pessoa Jurídica: 
 

7.1.1. Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa 
Individual; 

7.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, 
acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores; 
 

7.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da 
Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório; 
 

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ( CNPJ); 
 

7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade (pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual); 
 

7.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor; 
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7.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de 
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor e Prova de Regularidade 
relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situação regular relativa aos 
encargos sociais instituídos por lei consoante determina a Portaria nº 358 de 05 de setembro de 
2014 com as alterações da portaria 443 de 17 de outubro de 2014; 
 

7.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

7.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - Tribunal 
Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 
29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

7.2.7 Quando a execução do contrato ficar a cargo de filial ou sucursal, a empresa deverá 
comprovar regularidade fiscal e trabalhista, tanto com relação à Matriz, como com referência 
àquela unidade. 
 

8. A PESSOA FÍSICA/JURÍDICA DEVERÁ APRESENTAR AINDA OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 
 
8.1. Requerimento, conforme modelo do anexo II que integra este edital 
 
8.2. Proposta, conforme modelo do anexo III que integra este edital; 
 
8.3. Declarações, conforme modelos dos anexos IV, V e VI que integram este edital; 
 

9. DOS RECURSOS: 
 
9.1. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666.93 caberá recurso, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, observando-se o disposto no art. 109 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

10 – FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 
 
10.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do 
atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem 
Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências 
administrativas em vigor; 
 
10.2. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão 
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias; 
 
10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 
 
10.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento; 
 
10.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de 
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do 
art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666 de 1993; 
 
10.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
10.7. O preço dos itens descritos para os serviços a serem contratados será fixo e irreajustável, 
em caso de prorrogação contratual, os preços dos serviços contratados poderão ser reajustados 
através dos índices de variação de IPCA/IBGE em vigor; 
 
10.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/recibo, 
esses deverão ser corrigidos no prazo de 05 (cinco) dias, não respondendo o Município de 
Seabra-Ba por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 
 
10.9. É vedado o pagamento antecipado. 
 

11 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
11.1. As despesas resultantes destes procedimentos correrão a conta das seguintes dotações: 
 
Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 06.00 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade: 2036 – Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa física 
Fonte: 02 – saúde 15% 
 
12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO  
 
12.1. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por tempo 
indeterminado, observadas a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os 
princípios gerais da administração pública, podendo o Fundo Municipal e Saúde, a seu critério, 
realizar nova chamada para credenciamento; 
12.2 Qualquer pessoa jurídica que se enquadre nos objetos deste edital, durante o prazo de 
vigência e desde que cumpra os requisitos previstos neste instrumento, pode solicitar seu 
credenciamento. 
 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
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12.1. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CREDENCIADO(A): 
 

12.1.1. Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço em conformidade 
com as especificações básicas constantes do edital, do instrumento contratual e da ordem de 
serviço; 

12.1.2. Caso o credenciado tenha empregados, o mesmo será responsável, em relação aos seus 
empregados e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos 
contratuais, tais como: salários, encargos sociais, transporte, alimentação, hospedagem e outros 
que venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento; 

12.1.3. Responder por quaisquer prejuízos que causar ao patrimônio do Município de Seabra- 
BA, ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

12.1.4. Manter durante toda a vigência do credenciamento e do contrato de prestação de 
serviço, todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no tange à 
regularidade fiscal e trabalhista; 

12.1.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços objeto deste edital, nos 
termos da legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação; 

12.1.6. Permitir a fiscalização da credenciante; 

12.1.7. Cumprir todas as obrigações que lhe caibam e que foram previstas no edital e seus 
anexos, bem como as obrigações previstas no contrato; 

12.1.8. Aceitar ocorrência de alterações contratuais, inclusive com referência a acréscimos e 
supressões do objeto do contrato, nos termos do art. 65, da Lei nº 8.666/1993; 

12.1.9. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno 
desempenho da fiscalização a cargo da Credenciante; 

12.1.10. Informar, imediatamente, à Credenciante, eventual impossibilidade de realizar dos 
serviços, bem como a ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à execução dos 
serviços; 

12.1.11. A Credenciante poderá conceder prazo para que o(a) Credenciado(a) regularize suas 
condições de habilitação – sob pena de rescisão contratual – quando não identificar má-fé ou 
incapacidade sua de corrigir a situação; 

12.1.12. A inadimplência do(a) Credenciado(a) com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais, comerciais ou por danos causados a terceiros não transfere à Credenciante a 
responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a 
regularização do serviço; 

12.1.13. O(A) Credenciado(a) deverá respeitar todos os direitos e prerrogativas do 
Credenciante, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei 
nº 8.666 de 21.06.93, os quais a contratada aceita e a eles se submete. 

 
12.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADOR: 
 

12.2.1. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições previstos no edital e no contrato; 

12.2.2. Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os 
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, os quais a contratada aceita 
e a eles se submete; 
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12.2.3.  Exigir da contratada o cumprimento integral deste edital e do contrato. 

12.2.4.  O Município se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços 
pelos credenciados, sendo-lhe facultado o descredenciamento, quando a prestação for 
considerada de má qualidade, mediante a verificação através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla defesa; 

12.2.5.  O Município se reserva todos os direitos e prerrogativas constantes dos artigos 58, 59 e 77 
a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, além dos previstos em outras leis, os quais o(a) 
credenciado(a)/contratado(a) aceita e a eles se submete. 
 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 

13.1.1. Advertência; 

13.1.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor da obrigação, nos casos de se negarem a 
cumprir com as obrigações assumidas expressa ou tacitamente, valor este atualizado até a data 
da sua liquidação através do índice de correção monetária apontado neste edital e no contrato; 

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

13.1.4. Poderão ser declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no item 14.1.3; 

13.1.5. As sanções previstas nos item 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 deste edital poderão ser aplicadas 
cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
 
13.2. No caso de aplicação da sanção estabelecida no item 14.1.4, fica facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 
 
13.3. As sanções previstas nos itens 14.1.3 e 14.1.4 deste edital poderão também ser aplicadas 
às empresas ou as pessoas físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei 8.66693: 

13.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
13.4. AO(À) Credenciado(a) poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente 
previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93, no Edital da Licitação e no Contrato. 
 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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14.1. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação e, em 
última instância, pela Secretária Municipal da Saúde,com base na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 
de junho de 1993 e demais alterações. 

14.2. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A 
anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. As licitantes não terão direito à 
indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do 
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato; 
 
14.3. Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo, inicialmente, estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 
 
14.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório; 
 
14.5. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os Anexos adiante listados: 
 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Requerimento de Credenciamento;  
Anexo III – Modelo de Proposta; 
Anexo IV – Modelo de Declaração; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Inidoneidade – Pessoa Jurídica;  
Anexo VI – Modelo de Declaração de Inidoneidade – Pessoa Física;  
Anexo VII – Minuta de Termo de Credenciamento; 
Anexo VIII – Minuta de Contrato 
 

Seabra/BA, 22 de junho de 2021. 
Republicado com alterações em 08/09/2022 

 
 

Enilson Lazaro Vieira  
Presidente da Comissão 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (alterado) 

CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 
Processo Administrativo N° 230/2021  

 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1- OBJETO  
 
 
OBJETIVO 
 
O objetivo do credenciamento é a contratação de pessoa jurídica/física, para prestação de serviço 
de PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, tipo almoço comercial, 
que atenderão aos servidores municipais, lotados nas Unidades Básicas de Saúde, situadas na 
zona rural do Município de Seabra-Bahia,  mediante pagamento de preço unitário previamente 
fixado pelo contratante. 
 
 
2 - JUSTIFICATIVA 

 
Esta contratação se faz necessária, em razão da necessidade de atender as equipes do PSF, que 
prestam serviços em Unidades Básicas de Saúde, instaladas em localidades da zona rural e 
Povoados distantes do centro comercial,  e ainda a servidores em cargos de direção, coordenação 
e manutenção,  quando em deslocamentos a serviço da Secretaria Municipal Saúde, bem como 
quando durante a realização de eventos educativos e informativos, que tratam da saúde de forma 
coletiva, realizados na Unidade, conforme relação abaixo: 
 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe multiprofissional que possui, no 
mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e 
comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de 
enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS); A Equipe de Saúde da Família está ligada 
à Unidade Básica de Saúde (UBS) local. 

Ocasionalmente ocorrem eventos nas Unidades de Saúde que necessitam da presença de outros 
profissionais, os quais não fazem parte da equipe fixa, como por exemplo: Instalação, treinamento 
e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC. Capacitações de profissionais para 
melhor atender a população local. Acolhimentos pedagógicos que dizem respeito à possibilidade 
de reorganização do processo de trabalho na Unidade Básica de Saúde – UBS. Visita da equipe 
multidisciplinar formada por uma psicóloga, uma nutricionista e farmacêutica.  Ações de 
conscientização que ocorrem no setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul e dezembro 
vermelho. Contudo, nessas eventualidades todos os envolvidos realizam suas refeições nestes 
locais, ocasionando acréscimo na frequência de marmitas entregues.  
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Em razão da natureza da função, desempenhada pelos profissioanais a serem atendidos, os 
serviços deverão ser prestados, por pessoa jurídica/física, sediadas preferencialmente, nas 
proximidades das Unidades Básicas de Saúde, em um raio de no máximo 1 km de distância; 
 

A contratação do serviço deverá atender as Unidades Básicas de Saúde, situadas nas seguintes 
localidades/povoados: 

            UNIDADE DO POVOADO LAGOA DA BOA VISTA 

  QTD Dias da 
Semana/Mês 

QTD Mês Qtd de 
meses 

Total/ano 

Equipe fixa (segunda-sexta) 
6 

5 dias da 
semana 23 
dias mês 

184 12 1.656 

Equipe vacina 5 1 dia mês 5 12 60 

Equipe multidisciplinar 3 1 dia mês 3 12 36 

Serviço de manutenção do ponto 
eletrônico 

3 
01 dia mês 3 

12 36 

Curso capacitação 5 - 5 4 20 

Instalação e treinamento PEC 5 - 5 3 15 

Equipe de ações de 
conscientização, setembro amarelo, 
outubro rosa, novembro azul e 
dezembro vermelho  

20 

- 20 

5 100 

TOTAL 1.923 

      

                            UNIDADE DO POVOADO VELAME 

  QTD Dias da 
Semana/Mês 

QTD Mês Qtd de 
meses 

Total 

  

Equipe fixa (segunda-sexta) 

6 
5 dias da 

semana 23 
dias mês 

138 12 1.656 

Equipe vacina 5 1 dia mês 5 12 60 

Equipe multidisciplinar 3 1 dia mês 3 12 36 

Serviço de manutenção do ponto 
eletrônico 

3 01 dia mês 3 12 36 

Curso capacitação 5 - 5 4 20 

Instalação e treinamento PEC 5 - 5 3 15 

Equipe de ações de 
conscientização, setembro amarelo, 
outubro rosa, novembro azul e 
dezembro vermelho  

20 - 20 5 100 



Quinta-feira
8 de Setembro de 2022
16 - Ano XIV - Nº 4170 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEQYMJQZRDI2M0VCOEU1RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

 

ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-2211   
C.N.P.J. 11.235.051/0001-19     www.seabra.ba.io.org.br  

 

 

TOTAL 1.923 

      

        UNIDADE DO POVOADO BOA VISTA DE CANANÉIA 

  QTD Dias da 
Semana/Mês 

QTD Mês Qtd de 
meses 

Total 

  

Equipe fixa (segunda-sexta) 8 5 dias da 
semana 23 
dias mês 

184 12 2.208 

Equipe vacina 5 1 dia mês 5 12 60 

Equipe multidisciplinar 3 1 dia mês 3 12 36 

Serviço de manutenção do ponto 
eletrônico 

3 01 dia mês 3 12 36 

Curso capacitação 5 - 5 4 20 

Instalação e treinamento PEC 5 - 5 3 15 

Equipe de ações de 
conscientização, setembro amarelo, 
outubro rosa, novembro azul e 
dezembro vermelho  

20 - 20 5 100 

TOTAL 2.475 

      

                   UNIDADE DO POVOADO BAIXÃO VELHO 

  QTD Dias da 
Semana/Mês 

QTD Mês Qtd de 
meses 

Total 

  

Equipe fixa (segunda-sexta) 
9 

5 dias da 
semana 23 
dias mês 

207 12 2.484 

Equipe vacina 5 1 dia mês 5 12 60 

Equipe multidisciplinar 3 1 dia mês 3 12 36 

Serviço de manutenção do ponto 
eletrônico 

3 01 dia mês 3 12 36 

Curso capacitação 5 - 5 4 20 

Instalação e treinamento PEC 5 - 5 3 15 

Equipe de ações de 
conscientização, setembro amarelo, 
outubro rosa, novembro azul e 
dezembro vermelho  

20 - 20 5 100 

TOTAL 2.751 

OBS. O consumo diário não será fixo, podendo haver variação para maior ou menor 
número de refeições, devendo a quantidade necessária ser comunicada ao representante 
da contratada, até às 09:00 do dia do fornecimento, mediante ORDEM DE SERVIÇO.  

 
3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 



Quinta-feira
8 de Setembro de 2022
17 - Ano XIV - Nº 4170 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEQYMJQZRDI2M0VCOEU1RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

 

ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-2211   
C.N.P.J. 11.235.051/0001-19     www.seabra.ba.io.org.br  

 

 

 
3.1 Para atender a demanda de fornecimento, estima-se para o perído de 12 meses, o tipo e as 
quantidades, abaixo indicadas, conforme a composição discriminada:  
 
3.2. Da quantidade 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UND 

01 

 
REFEIÇÃO TIPO COMERCIAL, composição mínima para 
elaboração de refeições a la carte servidas em 
estabelecimento da contratada, em porções individuais. 

9.072 UND 

Obs. A quantidade estimada para o período de 12 meses, foi apurada considerando a média 
de expediente em 20 dias/mês. 
 
3.3 . Da composição mínima das refeições 
 
a) Opções de prato principal – carnes vermelhas (bovina/suína/); carnes brancas (aves e/ou 
peixes) em preparações variadas;  
b) Opções de acompanhamento - arroz, feijão, massas em preparações variadas, cremes 
variados; legumes recheados e/ou gratinados; purês, etc;  
c) Opções de saladas - contendo verduras (folhas e vegetais crus não folhosos), legumes, raízes, 
tubérculos, frios, elaboradas de formas variadas e acompanhadas de molhos diversos (vinagrete, 
rose, mostarda com Laranja, mostarda com mel, iogurte etc);  
d) Opções de bebidas(250 a 300ml) – sucos naturais, água e/ou refrigerantes.  
 
4 – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
4.1. A Secretaria Municipal de Saúde, através de servidor lotado na Unidade de Saúde atendida, 
emitirá autorização diária de fornecimento, com indicação da quantidade de refeições a serem 
fornecidas, até às 09:00 horas, mediante emissão de ordem de serviço; 
4.2.  Decorrido o prazo de 12(doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o 
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPCA/IBGE em vigor que deverá retratar a 
variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto. 
4.3. a atualização de preço, deverá ser precedida de nova pesquisa de mercado, a qual será 
realizada nos mesmos moldes da primeira, que terá como critério a média dos valores apurados. 
4.4.As refeições serão servidas em dias úteis de segunda a sexta-feira(exceto feriados) e 
excepcionalmente sábados e domingos, desde que devidamente justificado, no horário das 12:00 
às 14:30 horas; 
4.5.Deverá haver variação no cardápio oferecido, para evitar rotina da refeição. 

 
5 – DA FISCALIZAÇÃO 

 
5.1 A fiscalização e o acompanhamento da prestação do serviço, quanto à quantidade, qualidade, 
pontualidade e das condições do fornecimento, será realizada por preposto designado, que 
reclamará diretamente ao representante da contratada, as falhas ou irregularidades 
eventualmente verificadas; 



Quinta-feira
8 de Setembro de 2022
18 - Ano XIV - Nº 4170 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEQYMJQZRDI2M0VCOEU1RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

 

ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-2211   
C.N.P.J. 11.235.051/0001-19     www.seabra.ba.io.org.br  

 

 

5.2 Os serviços serão medidos mensalmente, com a apresentação do relatório, e as autorizações 
de fornecimento/ordem de serviços no último dia do mês, ou no primeiro dia útil, subsequente, 
sendo finais de semana ou feriados. 
5.3.Após credenciamento, os estabelecimentos, quer seja pssoa jurídica e/ou física, serão 
vistoriados  por equipe da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, que verificará as 
condições de higiene do local de preparação das refeições, bem como promoverá orientações 
técnicas, para armazenagem, preparação e forma de servir os alimentos, observadas as 
resoluções e normas dos órgãos oficiais em razão do enfrentamento a pandemia, causada pelo 
COVID 19; 
5.3.1. A Secretaria Municipal de Saúde, poderá realizar vistorias em qualquer época, emitindo 
novos pareceres, sempre que julgar necessário, sendo que, se das vistorias se concluir por 
pareceres de avaliação físico-funcional desfavorável, a contratada poderá ser descredenciada. 
 
6 - VALOR ESTIMADO  
 

6.1 O valor estimado, para atender a demanda do serviço de fornecimento de refeições, foi orçado 
em R$ 244.944,00(duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais ), para 
o período de 12 meses, pagos em parcelas mensais, com base no valor unitário indicado na 
planilha abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DAS REFEIÇÕES QTD  UND VALOR 
UNITÁRI
O  

1 

REFEIÇÃO TIPO COMERCIAL, composição mínima para 
elaboração de refeições a la carte servidas em 
estabelecimento da contratada, em porções individuais:  
a) Opções de prato principal – carnes vermelhas 
(bovina/suína/); carnes brancas (aves e/ou peixes) em 
preparações variadas;  
b) Opções de acompanhamento - arroz, feijão, massas em 
preparações variadas, cremes variados; legumes 
recheados e/ou gratinados; purês, etc;  
c) Opções de saladas - contendo verduras (folhas e 
vegetais crus não folhosos), legumes, raízes, tubérculos, 
frios, elaboradas de formas variadas e acompanhadas de 
molhos diversos (vinagrete, rose, mostarda com Laranja, 
mostarda com mel, iogurte etc);  
d) Opções de bebidas (250 a 300ml) – sucos naturais, água 
e/ou refrigerantes. 

9.072 und 
R$          

27,00 

 
6.2. O custo estimado foi apurado a partir da média de preços constantes no mapa comparativo, 

parte integrante ao processo administrativo, elaborado com base em orçamentos de pesquisas 

realizadas no mercado local, obtidos de prestadores de serviços do ramo de atividade do objeto 

deste termo. 

 
7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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7.1. As despesas decorrentes desta prestação de serviço correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 
 
Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 06.00 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade: 2036 – Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa física 
Fonte: 02 – saúde 15% 
 
7.2- A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da dotação orçamentária acima 
descriminada, constante do presente orçamento e nos próximos exercícios pela dotação que vier 
a ser alocada para este fim. 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
8.1.1. Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço em conformidade com 
as especificações básicas constantes do edital, do instrumento contratual e da ordem de serviço; 
8.1.2. Caso o credenciado tenha empregados, o mesmo será responsável, em relação aos seus 
empregados e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos 
contratuais, tais como: salários, encargos sociais, transporte, alimentação, hospedagem e outros 
que venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento; 
8.1.3. Responder por quaisquer prejuízos que causar ao patrimônio do Município de Seabra- BA, 
ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente 
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
8.1.4. Manter durante toda a vigência do credenciamento e do contrato de prestação de serviço, 
todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no tange à regularidade fiscal e 
trabalhista; 
8.1.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços objeto deste instrumento, nos 
termos da legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação; 
8.1.6. Permitir a fiscalização do contratante; 
8.1.7. Cumprir todas as obrigações que lhe caibam e que foram previstas no edital e seus anexos, 
bem como as obrigações previstas no contrato; 
8.1.8. Aceitar ocorrência de alterações contratuais, inclusive com referência a acréscimos e 
supressões do objeto do contrato, nos termos do art. 65, da Lei nº 8.666/1993; 
8.1.9. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno desempenho 
da fiscalização a cargo da Contratante; 
8.1.10. Informar, imediatamente, à Contratante, eventual impossibilidade de realizar os serviços, 
bem como a ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à execução dos serviços; 
8.1.11. O Contratante poderá conceder prazo para que o(a) Contratada regularize suas condições 
de habilitação – sob pena de rescisão contratual – quando não identificar má-fé ou incapacidade 
sua de corrigir a situação; 
8.1.12. A inadimplência do(a) Contratado(a) com referência aos encargos trabalhistas, fiscais, 
comerciais ou por danos causados a terceiros não transfere à Contratante a responsabilidade por 
seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização do serviço. 
8.1.13. O(A) Contratado(a) deverá respeitar todos os direitos e prerrogativas do Município, além 
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dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 
21.06.93, os quais a contratada aceita e a eles se submete; 
8.1.14. O(A) Contratado(a) deverá iniciar a execução do serviço no prazo de 48 horas, contado 
após assinatura do contrato. 
 
9 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1. O CONTRATANTE obriga-se a: 
9.1.1. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições previstos no edital e no contrato; 
9.1.2. Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os 
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, os quais a contratada aceita 
e a eles se submete;  
9.1.3. Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato; 
9.1.4. O Município se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços 
pelos credenciados, sendo-lhe facultado o descredenciamento, quando a prestação for 
considerada de má qualidade, mediante a verificação através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla defesa; 
9.1.5. O Município se reserva todos os direitos e prerrogativas constantes dos artigos 58, 59 e 77 
a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, além dos previstos em outras leis, os quais o(a) 
credenciado(a)/contratado(a) aceita e a eles se submete. 
 
10 - PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
 O presente credenciamento entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por tempo 
indeterminado, observadas a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os 
princípios gerais da administração pública, podendo o Fundo Municipal e Saúde, a seu critério, 
realizar nova chamada para credenciamento; 
 
11- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

11.11 O pagamento será efetuado mensalmente, no valor correspondente às quantidades de 
refeições efetivamente servidas, no prazo de até 30(trinta) dias corridos, após a apresentação 
da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pelo Departamento de Tesouraria 
Geral e do Sistema de Controle Interno do Município.  
11.3. A nota fiscal/fatura/recibo não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à 
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a 
partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento. 
11.4. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento das refeiçoes. 
11.5. Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados, mediante crédito em conta da 
empresa/pessoa física contratada. 
11.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa/pessoa físicca 
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tal, fica convencionado que o preço 
ajustado será financeiramente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
INPC/IBGE, no período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de seu efetivo 
pagamento, pro rata die. 
11.6.1 A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a 
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data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6%(seis por cento) ao 
ano(art. 406 do Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula : 

 

EM = I x N x VP 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios; 
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  = Valor da parcela a ser paga; 
I      = Índice de atualização financeira = 0,0023014 (assim apurado): 
I= (TX/100)                     I = (6/100)                  I = 0,00016438 

365 365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
11.7.Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão 
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias; 
11.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 
11.9.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento; 
11.10.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art. 
5º, § 3º, da Lei n.º 8.666 de 1993; 
11.11.Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

Obs. Termo de referência elaborado e alterado pela Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (alterado) 

CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 
Processo Administrativo N° 0230/2021  

 

ANEXO II 
 

Modelo de Requerimento de Credenciamento nº 04/2021 
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CREDENCIADO (A): 
CNPJ/CPF: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE(S): 
E-MAIL: 
 

Sr. Presidente, 
 
Vimos, por meio do presente, requerer nosso credenciamento em conformidade com o 

Credenciamento Nº 04/2021, juntando para tanto, todos os documentos exigidos, devidamente 

assinados e rubricados. 

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que: 
 
 

a) Tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento 

das obrigações objeto deste credenciamento; 

b) Encontramo-nos idôneos para licitar, contratar ou firmar convênio com órgãos ou 

entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

c) Concordamos integralmente com os termos do edital e de seus anexos. 

d) Concordamos com os preços preestabelecidos na Tabela Referencial. 
 

 
Data: 

 
Nome e assinatura do representante legal 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (alterado) 

CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 
Processo Administrativo N° 0230/2021  

 
Anexo III 

 

MODELO DE PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO 
 
Ao  

Município de Seabra 

Comissão Permanente de Licitação 
 
1 - O interessado  ,  inscrito  no CPF n°  , domiciliado à   , n°     ,  , 
 _, UF: _ , requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO 04/2021, divulgado pelo Município 
de Seabra, objetivando o credenciamento de pessoas física e/ou jurídica, para  prestação de 
serviços  de   fornecimento de refeições preparadas, visando atendimento aos servidores da 
Secretaria Municipal de Saúde, que prestam serviços nas Unidades Básicas de Saúde, situadas 
na  zona rural do Município de Seabra,  mediante pagamento de preço unitário previamente fixado 
pelo contratante,  conforme especificações estabelecidas no Anexo I deste edital, nos termos do 
chamamento público divulgado em  ____de _____ de 2021, conforme quantitativo e unidade 
abaixo propostos: 
 
2 – Indicar na planilha abaixo (x) a(s) Unidade(s) Básica(s) de Saúde, para qual pretende 
credenciamento. 
 

ITEM 
UNIDADE BÁSICA/LOCALIDADE 

TOTAL 
REFEIÇÕES/ANO 

UNIDADE DE SAÚDE 

1 POVOADO LAGOA DA BOA 
VISTA 

1.923 ( X  ) 

2 POVOADO VELAME 1.923 ( X ) 

3 POVOADO BOA VISTA DE 
CANANEIA 

2.475 (    ) 

4 POVOADO BAIXÃO VELHO 2.751 (    ) 

 
Seabra-BA, _____de____________de 2021. 
 
 
Nome do Licitante e carimbo CNPJ ou Nome do Licitante e CPF 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (alterado) 

CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 
Processo Administrativo N° 0230/2021  

 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO – (PESSOA JURÍDICA) 
(Papel timbrado da empresa) 

 

 
Conforme o que determina o Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e, em 
cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que relata: “São 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos”. 
 
Desta forma declaramos a não existência de qualquer trabalhador em nosso quadro funcional 
que se enquadre no texto das Leis, Artigos e Incisos citados acima, bem como salientamos o 
conhecimento das sanções e penalidades previstas em Lei, pela omissão ou falha de 
informações, que vierem posteriormente a serem apuradas, quanto á presente declaração. 
 
 
Seabra-Ba, _____de____________de 2021. 
 
 
 
 
 
Nome do Licitante e carimbo CNPJ nº 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (alterado) 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE – (PESSOA JURÍDICA) 
 
 
AO MUNICÍPIO DE SEABRA 
 
Em cumprimento às determinações das Leis Federais nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
declaram, para fins de participação na licitação retro mencionada que: 
 
a.) Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou 
indireta; 
 
b.) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;  

c.) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 

d.) Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo ou em comissão 
ou efetivo; 
 
e.) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

 
Por ser a expressão da verdade, eu  _ 
representante legal desta empresa, firmo a presente. 
 
 

Local e data. 
 
____________________________________________________________ 
Carimbo da empresa e Assinatura do proprietário/sócio/representante lega 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (alterado) 
  

CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 
Processo Administrativo N° 0230/2021  

 

ANEXO VI 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE – (PESSOA FÍSICA) 
 
 
 

AO MUNICÍPIO DE SEABRA 
 
Em cumprimento às determinações das Leis Federais nº. 8.666/93 e alterações posteriores e o 
Edital de credenciamento Nº 04/2021, declaram, para fins de participação na licitação retro 
mencionada que: 
 
a.) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma sfera;  

b.) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 

c.) Não possuo mandato eletivo ou em comissão ou efetivo no Município; 
 

 
Por   ser   a   expressão   da verdade,  eu  , firmo a presente. 
 
 
 
 

  ,  de  de 20__. 
 
 
 
 

 

Assinatura e CPF 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 
Processo Administrativo N° 0230/2021  

ANEXO VII 
 
  

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a 
Praça Benjamin Constant n.º 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.235.051/0001-19, neste ato 
represento pela Gestora/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES 
ARAÚJO, brasileira, inscrita no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-91 e 
portadora do RG. n° 581666887/SSP-BA, Rua Jacob Guanaes Nº 131, Centro, Seabra-BA, 
MUNICIPIO DE SEABRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 
13.922.604/0001-37, com sede na Praça Benjamin Constante, 18, Centro, Seabra/BA, doravante 
denominado de CREDENCIANTE, e de outro lado   , inscrito no CNPJ sob  o n.º  ,  
situado  à  ,     ,  /BA,   nesteato representado  pela  Srª  , portadora do RG  n.º  e 
CPF n.º     a seguir denominado(a) de CREDENCIADO(A), pactuam o presente termo, cuja 
celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.º 0230/2021,  derivado do Edital de  
Credenciamento n.º 04/2021. O presente contrato será regido pela Lei n.º: 8.666/93, e legislação 
pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 
cláusulas a   seguir expostas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
O objeto deste termo é o credenciamento, prestação de serviços  de   fornecimento de refeições 
preparadas, visando atendimento aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, que prestam 
serviços nas Unidades Básicas de Saúde, situadas na  zona rural do Município de Seabra,  
mediante pagamento de preço unitário previamente fixado pelo contratante,  conforme 
especificações estabelecidas no Anexo I deste edital, pelos termos da proposta e planilha a 
seguir: 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: 
 
2.1. A vigência do presente TERMO será de       de       de 20__. a        de     de 20__, podendo 
ser prorrogado, conforme o interesse das partes, por iguais e sucessivos períodos, até completar 
a duração máxima de 60 (sessenta) meses, a contar da data inicial de sua assinatura, conforme 
preceitua o art. 57 da Lei 8666/93. 
 
2.2. Durante a vigência do termo de Credenciamento é obrigatório que o credenciado mantenha 
regular todas as condições de habilitação e que informe toda e qualquer alteração na 
documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

3.1. O valor global estimado para Credenciamento, visando a prestação de serviços de 
fornecimento de refeições preparadas, para atendimento aos servidores da Secretaria Municipal 
de Saúde, que prestam serviços nas Unidades Básicas de Saúde, situadas na zona rural do 
Município de Seabra, para fazer face às despesas relativas ao seu objeto, abrangendo a vigência, 
devendo ser tratado apenas como dado estatístico visando determinar a base de cálculo para 
aplicação de penalidades previstas neste instrumento. Não pode, portanto servir de base rígida 
para apresentação de Nota Fiscal/Fatura Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos 
serviços, efetivamente, prestados no respectivo período.  

3.2.  Estima-se o valor R$ 244.944,00(duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e 
quarenta e quatro reais ), para o ano de vigência deste Termo de Credenciamento. 

3.3. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do 
atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem 
Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências 
administrativas em vigor; 

3.4. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão 
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias; 

3.5.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 

3.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento; 

3.7. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art. 
5º, § 3º, da Lei n.º 8.666 de 1993; 

3.8. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável 

3.9. O preço dos serviços a serem contratados será fixo e irreajustável pelo período de 12 
(doze) meses, após este prazo, em caso de prorrogação contratual, os preços dos serviços 
contratados poderão ser reajustados de acordo com o disposto na alínea “d”, do inciso II, do 
artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora, desde que 
acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido; 

3.10. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/recibo, 
esses deverão ser corrigidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não respondendo o Município de 
Seabra-Ba por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes; 

3.11. Pela perfeita execução dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais 
condições estipuladas neste instrumento, o contratante pagará a (o) contratado(a) o valor 
correspondente aos serviços prestados. 

3.12. Do valor acima descrito deverá ser destinando um percentual mínimo de 50% (cinquenta 
por centos) para pagamento com custos diretos e de 50% para o pagamento de custos indiretos e 
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demais encargos. 

3.13. É vedada a antecipação de pagamento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
4.1. As despesas resultantes deste contrato correrão a conta das seguintes dotações: 
 
Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 06.00 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade: 2036 – Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa física 
Fonte: 02 – saúde 15% 
 

4.2. A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da dotação orçamentária acima 
descriminada, constante do presente orçamento e nos próximos exercícios pela dotação que vier 
a ser alocada para este fim. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

5.1. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A): 
 

5.1.1. Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço em conformidade 
com as especificações básicas constantes do edital, do instrumento contratual e da ordem de 
serviço; 

5.1.2. Caso o credenciado tenha empregados, o mesmo será responsável, em relação aos seus 
empregados e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos 
contratuais, tais como: salários, encargos sociais, transporte, alimentação, hospedagem e outros 
que venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento; 

5.1.3. Responder por quaisquer prejuízos que causar ao patrimônio do Município de Seabra- BA 
ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente 
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

5.1.5. Manter durante toda a vigência do credenciamento e do contrato de prestação de serviço, 
todas as condições que ensejaram o credenciamento e contrato em especial no tange à 
regularidade fiscal e trabalhista; 

5.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços objeto deste edital, nos 
termos da legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação; 

5.1.7. Permitir a fiscalização da contratante; 

5.1.8. Cumprir todas as obrigações que lhe caibam e que foram previstas no edital e seus anexos, 
bem como as obrigações previstas neste contrato. Aceitar ocorrência de alterações contratuais, 
inclusive com referência a acréscimos e supressões do objeto do contrato, nos termos do art. 65, 
da Lei nº 8.666/1993; 

5.1.9. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno desempenho 
da fiscalização a cargo da Contratada; 

5.1.10. Informar, imediatamente, à Contratada, eventual impossibilidade de realizar dos serviços, 
bem como a ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à execução dos serviços; 
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5.1.11. A Contratada poderá conceder prazo para que o(a) Contratante regularize suas condições 
de habilitação – sob pena de rescisão contratual – quando não identificar má-fé ou incapacidade 
sua de corrigir a situação; 

5.1.12. A inadimplência do(a) Contratado(a) com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais, comerciais ou por danos causados a terceiros não transfere à Contratante a 
responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a 
regularização do serviço. 

5.1.13. O(A) Contratado(a) deverá respeitar todos os direitos e prerrogativas do Município, 
além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 
21.06.93, os quais a contratada aceita e a eles se submete; 

5.1.14.  O(A) Contratado(a) deverá iniciar a execução do serviço no prazo de 48 horas, contado 
após assinatura do contrato. 
 

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 

5.2.1. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições previstos no edital e no contrato; 

5.2.2. Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os 
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, os quais a contratada aceita 
e a eles se submete; 

5.2.3. Exigir da contratada o cumprimento integral deste edital e do contrato; 

5.2.4. O Município se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços 
pelo contratado, sendo-lhe facultado o descredenciamento e a rescisão contratual, quando 
caracterizada a prestação considerada de má qualidade, mediante a verificação através de 
processo administrativo específico, com garantia da representação do contraditório e da produção 
da ampla defesa; 

5.2.5. O Município se reserva todos os direitos e prerrogativas constantes dos artigos 58, 59 e 77 
a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, além dos previstos em outras leis, os quais o(a) 
credenciado(a)/contratado(a) aceita e a eles se submete. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES: 
 

6.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

6.1.1. Advertência; 

6.1.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor da obrigação, nos casos de se negarem a 
cumprir com as obrigações assumidas expressa ou tacitamente, valor este atualizado até a data 
da sua liquidação através do índice de correção monetária apontado neste edital e no contrato; 

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

6.1.4. Poderão ser declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no item 6.1.3; 

6.1.5. As sanções previstas nos item 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 deste edital poderão ser aplicadas 
juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
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(cinco) dias úteis. 

6.1.6. No caso de aplicação da sanção estabelecida no item 6.1.4, fica facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

6.1.7. As sanções previstas nos itens 6.1.3 e 6.1.4 deste edital poderão também ser aplicadas às 
empresas ou as pessoas físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei 8.66693: 

6.1.8. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

6.1.9. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

6.1.10. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

6.2. AO(À) CONTRATADO(A) poderão ser aplicadas as sanções e penalidades 
expressamente previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93, no Edital da Licitação e no Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
 

7.1. Nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, são motivos para a rescisão do contrato: 

7.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

7.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

7.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração acomprovar a impossibilidade da 
conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

7.1.4. O atraso injustificado no início do serviço; 

7.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 

7.1.6. A ocorrência de subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do(a) 
Credenciado(a) com outrem, a sua cessão ou transferência total ou parcial, bem como a sua 
fusão, cisão ou incorporação; 

7.1.7. O desatendimento das orientações dos representantes designados pela Contratante para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

7.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1° do art. 67, 
da Lei n° 8.666/1993; 

7.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

7.1.10. A dissolução da empresa ou sociedade, bem como o falecimento do Credenciado; 

7.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Credenciado, 
que prejudique a execução do Contrato; 

7.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa; 

7.1.13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 

7.1.14. O descumprimento de norma sobre trabalho de menor (art. 27, inciso V, da Lei n° 
8.666/1993), sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

7.1.15. Ocorrendo a falta de manutenção das condições de habilitação prevista no inciso 
XIII do art. 55 da Lei 8.666/93, antes de ser efetivada a rescisão, o(a) contratado(a) será 
notificado(a) para, no prazo de 60 (sessenta) dias restabelecer as referidas condições. 

7.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

7.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na Lei 
8.666/03; 
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7.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

7.2.3. Judicial, nos termos da legislação; 

7.2.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa; 

7.2.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente; 

7.2.6. A ocorrência de rescisão unilateral do contrato acarreta a retenção dos créditos 
decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração; 

7.3. A rescisão não eximirá o(a) Contratado(a) em relação a outras responsabilidades que, 
legalmente, a ele possam ser imputadas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 
 
8.1. O(A) Contratado(a) não poderá ceder o presente contrato, tampouco subcontratá-lo, no todo 
ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
 

9.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual; 

9.2. O contratado fica obrigado 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. Os acréscimos ou supressões quando cabível serão formalizados por 
meio de termo aditivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DO SERVIÇOS/FORNECIMENTO: 
 
10.1. O início da prestação de serviços deverá ocorrer no prazo de 48 horas, contado após o 
recebimento da ordem de serviço; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

11.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento; 

11.2. Os referidos prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente da Prefeitura 
Municipal de Seabra - Ba; 

11.3. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelo 
disposto na Lei 8.666/93 e demais preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na forma do 
Art. 54, da Lei 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal; 

11.4. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666.93 caberá recurso, 
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no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, observando-se o disposto no art. 
109 da Lei Federal nº 8.666/93; 

11.5. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Administrativo nº 
0099/2021 e Edital de Credenciamento Nº 04/2021, que lhe deu  causa,  para  cuja  execução, 
exigir-se-á rigorosa obediência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
 

12.1. Fica eleita a Comarca de Seabra/BA como competente para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente Termo de Contrato, recusando qualquer outra por mais privilegiada que 
seja. 
 

12.2. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si seus sucessores em 
02(duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito na presença de duas testemunhas. 
 
Seabra/,....... de............................de 20__ 
 
 

 CONTRATANTE                                               CONTRATADO 
 

Testemunhas: 
 

Nome:   
CPF: 
 
 

 
 

Nome:   
CPF:     
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (alterado) 

CREDENCIAMENTO Nº 04/2021 
Processo Administrativo N° 0230/2021  

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a 
Praça Benjamin Constant n.º 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.235.051/0001-19, neste ato 
represento pela Gestora/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES 
ARAÚJO, brasileira, inscrita no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-91 e 
portadora do RG. n° 581666887/SSP-BA, Rua Jacob Guanaes Nº 131, Centro, Seabra-BA,  
doravante denominado de CONTRARANTE, e de outro lado   , inscrito no CNPJ sob  o 
n.º  ,  situado  à  ,     ,  /BA,   nesteato representado  pela  Srª  , portadora do RG  n.º 
 e CPF n.º     a seguir denominado(a) de COBTRARADO(A), pactuam o presente termo, 
cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.º0230/2021,  derivado do Termo 
de Credenciamento n.º 04/2021. O presente contrato será regido pela Lei n.º: 8.666/93, e 
legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e 
pelas cláusulas a   seguir expostas: 

 
I – OBJETO  
 
1. Constitui objeto do presente, a prestação de serviço PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES, tipo almoço comercial, que atenderá aos servidores municipais, lotados na Unidade 
Básica de Saúde, do Povoado de __________________, zona rural do Município de Seabra-
Bahia, mediante pagamento de preço unitário previamente fixado pelo contratante, conforme 
discriminado no ANEXO I, do Edital de credenciamento nº03/2021; 

 
II - EXECUÇÃO  

 
2.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições 
avençadas no Edital de Licitação – Credenciamento nº04/2021 e principalmente observando a 
Lei Federal nº 8.666/93 (com suas modificações), respondendo a parte inadimplente pelas 
conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

2.2 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a execução do serviço se em desacordo 
com o estipulado no presente contrato. 

 
III - DA PRESTAÇÃO DO OBJETO 
 
3. 1 O fornecimento do objeto do presente contrato será realizado em conformidade com as 
solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, através de preposto credenciado e 
servida em estabelecimento próprio da contratada.  
3.2  As ordens de serviços recebidos pela CONTRATADA serão encaminhados à Secretaria de 
Finanças, até o último dia de cada mês, ou no primeiro dia útil subseqüente, quando se tratar de 
finais de semana ou feriados. 
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IV- DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO. 
 
4.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto do presente 
contrato, o valor global estimado de R$ (  ), em parcelas mensais, com base na quantidade, 
efetivamente, fornecida, pelo valor unitário indicado na planilha abaixo: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DAS REFEIÇÕES QTD 
ESTIMADA 

UND VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR 
TOTAL 

  1 REFEIÇÃO TIPO COMERCIAL, 
composição mínima para elaboração de 
refeições a la carte servidas em 
estabelecimento da contratada, em 
porções individuais:  
a) Opções de prato principal – carnes 
vermelhas (bovina/suína/); carnes brancas 
(aves e/ou peixes) em preparações 
variadas;  
b) Opções de acompanhamento - arroz, 
feijão, massas em preparações variadas, 
cremes variados; legumes recheados e/ou 
gratinados; purês, etc;  
c) Opções de saladas - contendo verduras 
(folhas e vegetais crus não folhosos), 
legumes, raízes, tubérculos, frios, 
elaboradas de formas variadas e 
acompanhadas de molhos diversos 
(vinagrete, rose, mostarda com Laranja, 
mostarda com mel, iogurte etc);  

d) Opções de bebidas (250 a 300ml) – 
sucos naturais, água e/ou refrigerantes.  

und 

R$      27,00   R$               

 
4.2. O pagamento será efetuado mensalmente pelo Município de Seabra, no valor 
correspondente às quantidades de refeições efetivamente servidas, no prazo máximo de até 
30(trinta) dias corridos, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e 
aprovada(s) pelo Departamento de Tesouraria Geral e do Sistema de Controle Interno do 
Município.  
4.3. A nota fiscal/fatura/recibo não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à 
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a 
partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento. 
4.4. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato. 
4.5. Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados através de credito em nome da 
CONTRATADA, através de Ordem Bancária, no Banco _________, Agência nº ______, Conta 
Corrente nº _______. 
4.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será 
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financeiramente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, 
no período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, 
pro rata die. 
4.6.1 - A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a 
data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6%(seis por cento) ao 
ano(art. 406 do Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula : 

 

EM = I x N x VP 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios; 
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  = Valor da parcela a ser paga; 
I      = Índice de atualização financeira = 0,0023014 (assim apurado): 
 
I= (TX/100)                     I = (6/100)                  I = 0,00016438 

366 365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
V – DA VIGÊNCIA E REAJUSTAMENTO 
 
5.1. O prazo de vigência do presente contrato será de ____(  ) meses, contados a  partir da data 
de sua assinatura, podendo ser objeto de prorrogação, por períodos sucessivos, mediante 
lavratura de termo aditivo, nos termos do art. 57, da Lei nº 8666/93, com suas alterações 
posteriores. 
5.2.Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data 
de apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, nos termo da legislação 
vigente, será feita mediante a aplicação do IPCA/IBGE; 
5.3 A revisão de preços, dependerá de requerimento da contratada quando visar recompor o 
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilibrio 
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração, quando 
colimar recompor preço que se tornou excessivo. 

 
VI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
I - As despesas para aquisição do objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 06.00 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade: 2036 – Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa física 

Fonte: 02 – saúde 15% 
 

VII - DA FISCALIZAÇÃO 
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A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficará a cargo da Secretaria 
Municipal de Saúde e do Sistema de Controle Interno do Município, que, por intermédio de seus 
prepostos credenciados, verificarão a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações 
contratadas.    

 
VIII – DAS OBRIGAÇÕES 

 
DO CONTRATANTE: 
 
a) Indicar formalmente o Sr.(a)................................................, (cargo, nº matrícula, telefone, e-
mail), como preposto que acompanhará a execução dos serviços prestados pelo 
estabelecimento contratado; 
b) Prestar à contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados; 
c) Efetuar os pagamentos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 
d) Exercer a fiscalização dos serviços contratados 
e) Emitir ordem para inicio dos serviços. 
 
 DA CONTRATADA 
 
a) Cumprir os horários, previamente determinados pelo CONTRATANTE e informar 
imediatamente, ocorrências havidas no atendimento aos usuários; 
b) Emitir nota fiscal/recibo de quitação; 
c) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação 
Credenciamento Nº 04/2021. 
e) Responder pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. O Fundo Municipal de Saúde de Seabra exigirá a 
comprovação da quitação de tais encargos, como condição para o pagamento dos créditos da 
contratada. 
f)  Responsabilizar-se  pelo danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato; 
g) Elaborar relatório mensal das refeições fornecidas e apresentar ao CONTRATANTE no último 
dia útil do mês  do fornecimento, a fim de manter este último informado do cumprimento das 
obrigações; 
§ 1º - O relatório mensal deverá ser elaborado, pela contratada e ratificado pela Fiscalização, 
que deverá corresponder as ordens de serviços distribuídas.  
§2º - A não apresentação dos relatórios mensais dentro do prazo mencionado nesta Cláusula, 
implicará:  

 a) na sustação automática da participação da CONTRATADA na distribuição das refeições, até 
que os mesmos sejam entregues a Secretaria e  

 b) a critério do CONTRATANTE, motivo de rescisão deste Contrato, nos termos do art. 77 e 78 da 
Lei nº 8.666/93.  
 

IX - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS. 
 

Na forma da cláusula sexta do termo de credenciamento 
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X - DA RESCISÃO 

 
O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do 
CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do contrato, nos casos enumerados nos 
incisos I ao XII, XVII e XVIII, do art. 78,observado o art. 79, §§ 1º, 2º e 5º e art. 80, todos da Lei 
Federal nº 8.666/93, assegurando o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 
30(trinta) dias, poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no 
processo, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que 
haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida nos §§ 1º e 
2º do art. 79, da Lei nº8.666/93. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por 
acordo entre as partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, 
desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida no art. 79, inciso II e 
parágrafo 1º, a Lei nº 8.666/93. 
 

XI - DA PUBLICIDADE. 
 
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Seabra, do extrato do contrato, bem como publicações de extratos de termos 
aditivos, se for o caso, e outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº8.666/93. 
 

XII - DO FORO. 
 
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de 
Seabra-Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de 
igual teor, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

Seabra-Bahia.............................. de  20__ . 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
(CONTRATANTE) 

 
 
 
 

REPRESENTANTE DA EMPRESA  
(CONTRATADA) 

 
 


