
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 
Secretaria Municipal de Administração                                             

SETOR DE LICITAÇÃO 
 

 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
          

Objeto: A presente licitação tem por objeto a credenciamento de interessados para a prestação 
de serviços de confecção e fornecimento personalizado de próteses dentárias, a serviço da 
Secretaria Municipal de Saúde, nas quantidades, qualidades e condições descritas em edital, 
conforme especificações do folheto descritivo, que integra o: 
 

CREDENCIAMENTO Nº 004/2019. 
 

Razão Social: 

CNPJ N.º 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                                                       Estado: 

Telefone/Fax  

Pessoa para contato: 

 
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
Local:__________________ , ____, de __________________ de 2019. 

 
_____________________________________ 

Assinatura 
RG 

                   CPF 
 
Senhor Licitante, 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Itambé//BA e essa empresa, solicito de 
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações e 
Contratos digitalizados por meio do e-mail: licitacoesitambe2017@hotmail.com. 
 
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações e Contratos da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 

 
 

FELIPE FERRAZ GUSMÃO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 

 

PROCESSO N° 150/2019 
 
1. DA CONVOCAÇÃO 
 

1.  O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA, através do Prefeitura Municipal de Itambé/BA,  

inscrita no CNPJ sob o nº 13.743.760.0001/30, situado(a) na Praça Osório Ferraz, 01, Centro, 

Itambé/BA 2, torna público que, na data, horário e local mais à frente indicados, dará início a 

procedimentos voltados para CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES 

DENTÁRIAS, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo seguro e despesas 

operacionais por conta da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município, na 

conformidade das condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.  

 
1.2. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os Anexos adiante listados: 

 

IDENTIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

A Termo de Referência 

B Minuta do Termo de Contrato 

C Modelo de Requerimento de Credenciamento 

D Modelo de Declaração de Conhecimento das 
Informações para cumprimento das 
obrigações relativas à prestação dos serviços 

E Declaração sobre Trabalho do Menor 

F Tabela de Valores 

 
1.3. Este Edital e seus Anexos poderão ser examinados ou adquiridos junto ao Setor de 

Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Itambé//BA, situado(a) no endereço acima 
indicado, de segunda a sexta-feira – das 08:00 às 13:00 horas. 

  
1.4.  A documentação mencionada poderá ser solicitada, também, através do endereço 

eletrônico licitacoesitambé2017@hotmail.com. 
 

2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

2.1. A prestação dos serviços e o credenciamento serão regidos pelas disposições da 
legislação em sentido amplo seguinte:  
 
  2.1.1. Lei nº 4.320, de 17.03.1964 (estatui normas gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal); 

 
 2.1.2. Lei nº 8.666, de 21.06.1993 (regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, com instituição de normas sobre licitações e contratos da 
Administração Pública); 

 
3. DO OBJETO 

 
3.1. Este Edital tem por objeto a convocação de interessados em se credenciar para 

prestação de serviços de confecção e fornecimento personalizado de próteses dentárias, a 
serviço da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo seguro e despesas operacionais por conta 
da CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município, conforme descrição e 
quantitativos insertos no Termo de Referência. 
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4. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO   
 

4.1. Poderão habilitar-se ao credenciamento pessoas físicas e pessoas jurídicas de 
direito privado cujo ramo de atividades esteja relacionado ao objeto da prestação de serviços 
de que este Edital trata. 

 
4.1.1. No caso deste Edital, as pessoas físicas referidas restringem-se aos 
profissionais enquadrados como trabalhadores eventuais ou como trabalhadores 
autônomos.  
 
4.1.2. Equiparam-se a pessoa jurídica: 

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

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

 
4.1.2.3. 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). 

 
4.2. Não poderão participar do credenciamento: 

 
4.2.1. interessado cujo ramo de atividades não seja pertinente e compatível com o 
objeto do credenciamento de que este Edital trata; 
4.2.2. empresa ou sociedade estrangeira que não funcione em nosso País; 
4.2.3. Interessado que: 

 
4.2.3.1. se encontre impedido de licitar e contratar com o Município ou 
suspenso temporariamente de participar de licitação ou impedidas de 
contratar com o Município (art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993); 

 
4.2.3.2. 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; 

 
4.2.3.3. se ache proibido de contratar com a Administração Pública, nos 
termos do art. 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998 (sanção derivada de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente); 

 
4.2.3.4. 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); 
 
4.2.3.5. esteja em dissolução ou em liquidação, hipóteses restritas a pessoa 
jurídica; 
 
4.2.3.6. se ache em processo de insolvência civil (se pessoa física) ou em 
processo falimentar ou de recuperação judicial ou extrajudicial(se pessoa 
jurídica sujeita a esses procedimentos); 

 
4.2.3.7. se enquadre nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666/1993; 

 
4.3.É vedado, também, participação de: 
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 4.3.1. Agentes públicos, assim considerados os agentes políticos (os detentores 
de mandatos eletivos, casos, dentre outros, de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador) 
e os agentes administrativos (os servidores públicos civis, os servidores militares e 
os empregados públicos);  

 
4.3.2. pessoa jurídica de que agente político (o detentor de mandato eletivo, como 
acima indicado) seja proprietário, controlador ou diretor. 
  4.3.2.1. Fica ressalvada a hipótese de o contrato obedecer a cláusulas 

uniformes, como previsto art. 54 da Constituição Federal, observados, 
correlatamente, as disposições da correspondente constituição estadual e 
da correspondente Lei Orgânica Municipal. 

 
4.3.3. membro da Comissão Especial de Credenciamento; 

 
4.3.4. cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o terceiro grau, de servidor integrante das acima nominadas Comissões ou dos 
exercentes das funções de Ordenador de Despesas e de servidores do Município; 

 
4.3.5. sociedade que tenha em seu quadro societário quaisquer das pessoas 
referidas nos subitens anteriores. 

  
  
  4.4.1. apresentar: 

 
4.4.1.1. requerimento de credenciamento, na conformidade do modelo 
constituinte do Anexo “C” deste Edital, incluindo indicações sobre: 
 
  4.4.1.1.1. o tipo de prótese a ser locado que deseja ser credenciado 

para prestação dos serviços; 
 

4.4.1.1.2. as especificações do(s) prótese(s)a ser(em)utilizado(s) para 
prestação dos serviços; 
 
4.4.1.1.3. a identificação da instituição financeira, o número da 
agência e o número da conta corrente, para recebimento do(s) 
crédito(s) decorrente(s) da prestação dos serviços; 
 

 
4.4.2.2. a documentação exigida para habilitação ao credenciamento, a ser 
adiante indicada; 
 
4.4.2.3. declaração de conhecimento das informações para cumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do credenciamento, nos termos do 
modelo constituinte do Anexo “D” do presente Edital. 

. 
 4.5.  O período para apresentação de requerimento de credenciamento iniciar-se-á no 
dia útil seguinte ao da ocorrência da publicação do Aviso de Credenciamento no Diário Oficial 
do Município. 
 
 4.5.1.  O final do mencionado período ocorrerá há mais 15 dias após a 

publicação do Aviso de Credenciamento no Diário Oficial do Município, 
sendo a data final 05/11/2019. 

 
4.6. O recebimento do referido requerimento – com a documentação exigida para 

habilitação ao credenciamento – ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas. 
 
4.7. A decisão administrativa favorável sobre o requerimento de credenciamento terá 

validade por todo o período previsto para execução dos serviços de que este instrumento  
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convocatório trata. Porém, para que o interessado possa vir a ser incluído para prestar 

serviços.  
 

4.8. O requerimento caberá ser datilografado ou impresso, sem emendas ou rasuras, 
datado e assinado pelo interessado ou por seu representante legal e deverá ser apresentado 
em envelope fechado, lacrado, rubricado no fecho e entregue à Comissão Especial de 
Credenciamento do Município de Itambé/BA, no seu endereço acima indicado.  

 
4.8.1. O mencionado envelope deverá conter, na parte externa, as indicações 

seguintes: 
 

1 - SEÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 
2 - COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO 
3 - REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
4 - NOME DO INTERESSADO: 
5 - CPF OU CNPJ DO INTERESSADO: 

 
 

4.9. Cada requerente de credenciamento apresentar-se-á com apenas um representante 
que, devidamente munido de credenciais, será admitido a 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. 

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

4.11. A não apresentação ou incorreção dos mencionados documentos não determinará 
a inabilitação do interessado, mas impedirá o referido representante de se manifestar e de 
responder por ele. 

 4.12. A ausência ou inabilitação do representante para um ato não impede o suprimento 
da correspondente deficiência, para a prática dos atos seguintes. 

 
5. DA HABILITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
5.1. Habilitação jurídica, a ser comprovada mediante entrega, no original ou por 

cópia autenticada, da documentação adiante indicada: 
 
 5.1.1.Pessoa física: 
 
 5.1.1.1. cédula de identidade; 
  
 5.1.1.2. certidão de inscrição como contribuinte individual da Previdência 

Social, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “g” ou “h”, da Lei nº 
8.212/1991; 

 
 5.1.1.3. certidão de quitação eleitoral, à vista do disposto no art. 7º, § 1º, 

inciso III, c/c o art. 146, da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral); 
 
 5.1.1.4. certidão de quitação com o Serviço Militar, à vista do prescrito no 

art. 74, alínea “c”, da Lei nº 4.375/1964. 
 
 5.1.2. Pessoa jurídica 
 
  5.1.2.1. cédula de identidade do Titular da(o) interessada(o) ou do seu 

representante legal; 
 
  5.1.2.2. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual-MEI, no 

caso de o(a) interessado se tratar dessa espécie de empresário;   
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 5.1.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com sua última  
 

alteração – no caso de sociedade – devidamente registrado, e 
acompanhada de prova de constituição da diretoria em exercício; 

 
  5.1.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 

com acompanhamento de cópia da averbação no Registro onde se situa a 
Matriz, no caso de a empresa ou a sociedade requerente ser filial ou 
sucursal;   

 
 5.1.2.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, acompanhada de prova de constituição da diretoria em exercício, 
no caso de sociedade sujeita àquele procedimento; 

 
5.1.2.6. Decreto de autorização, no caso de sociedade estrangeira em 
funcionamento em nosso País, e ato de registro ou autorização nesse 
sentido, expedido pelo órgão competente; 
 

 5.1.2.7. No caso de cooperativa, conforme o art. 19, § 3º, da Instrução 
Normativa nº 2/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

 
 5.1.2.7.1. relação dos cooperados que atendem aos requisitos 

técnicos exigidos para a prestação dos serviços de que este Edital 
trata e que executarão o contrato, com as respectivas atas de 
inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade 
da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 
21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º, da Lei nº 5.764/1971;  

 
 5.1.2.7.2. declaração de regularidade de situação do contribuinte 

individual-DRSCI com referência a cada um dos cooperados 
relacionados; 

 
 5.1.2.7.3. comprovação do capital social proporcional ao número de 

cooperados necessários à prestação dos serviços;  
 
 5.1.2.7.4. Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou 

na entidade estadual, se houver (art. 107 da Lei nº 5.764/1971);   
 
 5.1.2.7.5. comprovação de integração das respectivas quotas-partes 

pelos cooperados que executarão o contrato;   
 
 5.1.2.7.6. Ata de fundação; 
 5.1.2.7.7. Estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou; 
 
 5.1.2.7.8. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a 

ata da assembleia que os aprovou; 
 
 5.1.2.7.9. editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; 
 
 5.1.2.7.10. três registros de presença dos cooperados que executarão 

o contrato, em assembleias gerais ou em reuniões seccionais;  
 
 5.1.2.7.11. ata da sessão em que os cooperados autorizaram a 

cooperativa a contratar o objeto; 
 
 5.1.2.7.12. a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, 
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conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764/1971, ou declaração, sob 
as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador.  

   
5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, a ser comprovada mediante entrega, no original 
ou por cópia autenticada, da documentação adiante indicada: 
 

5.2.1. Pessoa física: 
 
 5.2.1.1. cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF; 
 

5.2.1.2. certidão de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou 
municipal, referente ao domicílio do interessado, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do credenciamento; 
 

 5.2.1.3. certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, a Fazenda 
Estadual e a Fazenda Municipal do domicílio do interessado;  

 
5.2.1.4. certidão de regularidade relativa à Seguridade Social; 
 
5.2.1.5. certidão de inexistência de débitos trabalhistas;  

 
5.2.1.6. As certidões exigidas 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. 

 
5.2.1.7. Caso o interessado seja considerado isento de tributos  
relacionados ao objeto deste Edital, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de documento hábil, na forma da lei; 
 

5.2.2 – Pessoa Jurídica: 
 

5.2.2.1. cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ; 
 

5.2.2.2. certidão de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, correspondente à sede do(a) interessado(a), pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do credenciamento de que 
este Edital trata; 
 
5.2.2.3. certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, a Fazenda 
Estadual e a Fazenda Municipal; 

 
5.2.2.4. certidão de regularidade com referência às contribuições para o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; 

 
5.2.2.5. certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho; 

 
5.2.2.6. declaração, na forma do Anexo “E”, de que não possui em seu 
quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (inciso XXXIII 
do art. 7º, da Constituição Federal e art. 27, inciso V). 

 
5.2.3. Quando a execução do contrato for 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.  
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5.3 – Qualificação Técnica, a ser comprovada mediante entrega, no original ou por 
cópia autenticada, da documentação adiante indicada: 

5.3.1. Apresentação do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT 
com a devida anotação de responsabilidade técnica – ART, conforme Lei 8.213/91. 

5.3.2. Apresentação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA com a 
devida anotação de responsabilidade técnica – ART, conforme a NR 9 do Ministério do 
Trabalho.  

5.3.3. Comprovação de que o Laboratório de Próteses possui cadastramento junto ao 
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde mediante apresentação de ficha 
cadastral do estabelecimento e ficha dos profissi1onais à ele vinculado, em atendimento à 
Portaria GM/MS nº 599 de 23 de Março de 2006. As fichas deverão estar de acordo com a Nota 
Técnica do Ministério da Saúde da Saúde sobre o credenciamento de laboratórios de próteses 
com data de emissão de até 30 (trinta) dias antes da abertura da sessão. 

5.3.4. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado, fornecido por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado com características semelhantes às do objeto desta licitação 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM/CONFECÇÃO DE PROTESES 
ODONTOLOGICAS), executadas a qualquer tempo, em papel timbrado da empresa emitente, 
sendo que, no caso de órgãos públicos, se fazer acompanhar de comprovação de publicação 
do contrato em site oficial. Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não 
serão aceitos apresentados com assinaturas de Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de 
comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para 
atestarem recebimentos de mercadorias e execução de prestação de serviços. 

5.3.5. Comprovação de registro na entidade profissional competente, em nome da 
pessoa jurídica em cuja jurisdição esteja estabelecida, mediante apresentação do Registro do 
Laboratório de Próteses Dentárias junto ao Conselho Regional de Odontologia – CRO. 

5.3.6. Comprovação de cumprimento ao Art. 16 da Resolução - RDC nº 051 de 06 de 
Outubro de 2011, mediante apresentação de Parecer Técnico emitido pela Vigilância Sanitária 
Estadual quanto à aprovação de estrutura física adequada para realização de atividades de 
assistência à saúde. 

5.3.7. Alvará da Vigilância Sanitária Municipal. 
5.3.8. Alvará de funcionamento referente ao exercício corrente. 
5.3.9. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e 

disponíveis para a realização do objeto, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.  
A aptidão exigida deverá contemplar:  

I. relação, especificando e quantificando os equipamentos referentes ao serviço 

pleiteado;  

II. comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta vincula-se à 

empresa, o que poderá ser feito através de uma das seguintes formas:  

a) carteira de Trabalho;  

b) contrato social;  

c) contrato de prestação de serviços;  

d) contrato de trabalho registrado na Delegacia Regional do Trabalho (DRT);  

 

5.3.10. Comprovação de habilitação profissional para o exercício das atividades 

mediante a apresentação de Cópia do Registro dos Profissional junto ao Conselho Regional de 

Odontologia – CRO, da equipe responsável pela prestação de serviços das etapas clínicas e 

laboratoriais conforme categorias abaixo: 

a) Cirurgião Dentista - CD 

b) Técnico em Saúde Bucal – TSB / Auxiliar em Saúde Bucal - ASB 

c) Técnico em Prótese Dentária – TPD 

d) Auxiliar de Prótese Dentária - APD 

5.3.11. Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no 

curso da execução do Contrato, por outro profissional de comprovada experiência equivalente 

ou superior, e desde que previamente aprovado pela Administração. 
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5.3.12. Declaração de cumprimento aos procedimentos estabelecidos pela Portaria nº 

599 de 23 de Março de 2006 e Nota Técnica do Ministério da Saúde sobre credenciamento dos 

Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD. 

 
 5.4. Qualificação econômico-financeira: 

   (X) Não exigível 

5.5. Declaração de Trabalho Menor 
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no 

inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, deverá ser apresentado declaração quanto ao 
trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo III deste Instrumento. 

 
5.6. Do Critério de Julgamento 

5.6.1. O (a) interessado (a) que preencher os requisitos exigidos neste Edital, no 
que a ele(a) for aplicável, será considerado habilitado(a), mas o direito ao exercício da prestação 
dos serviços ficará condicionado a ocorrência de assinatura do correspondente contrato de 
credenciamento. 

     .   
7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

7.1. Os recursos orçamentários e financeiros para cobertura das despesas da prestação 
dos serviços de que este Edital deverão estar previstos na Lei Orçamentária Anual do 
Município. A serem informados no instrumento contratual. 

 
8. DO CONTRATO 
 

8.1. As contratações para a prestação dos serviços de que este instrumento 
convocatório trata dará de forma direta, por inexigibilidade de licitação, através do sistema de 
credenciamento, com arrimo no disposto no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993. 

 
8.2. Após ser credenciado na forma prevista no item 6.3 deste Edital, o habilitado caberá 

ser convocado para assinar contrato de credenciamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data daquele chamamento. 

 
8.2.1.O mencionado instrumento contratual será formalizado na conformidade dos 

termos da minuta constituinte do Anexo “B” deste Edital, presentes as disposições do art. 64 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
8.3. O credenciamento para prestação dos serviços de que o presente Edital trata não 

gera vínculo empregatício entre a o(a) Credenciado(a) e o Município.   
 

8.4. Até a data prevista para ocorrência de assinatura do contrato de credenciamento, o 
Município poderá inabilitar convocado para prestação dos serviços, mediante despacho 
fundamentado, se tiver informação segura sobre qualquer fato ou circunstância, anterior ou 
posterior à fase de habilitação, que desabone a sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
regularidade trabalhista ou qualificação técnica. 

 
8.5. O contrato de credenciamento será formalizado com presença, no que couber, 

das cláusulas previstas no art. 55 da Lei 8.666/1993. 
 

8.6. O contrato de credenciamento terá vigência correspondente ao período em relação 
qual o convocado deverá prestar seus serviços. 

 
         8.6.1. Na hipótese de ocorrência de afastamento de credenciado(a), da prestação 

dos serviços, a vigência do contrato a ser firmado com suplente – a ser convocado 
na conformidade do disposto no sub item 6.3.3 deste Edital – , deverá ter o 
término assim definido: 
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8.6.1.1. data anterior à da prevista para retomada da prestação de serviços 
pelo originariamente contratado, quando se tratar de afastamento 
temporário; 

 
8.6.1.2. data do fim do contrato do(a) credenciado(a) substituído, quando se 

tratar de seu afastamento definitivo.; 
 
8.6.2. No caso de o(a) Credenciado(a) vir a ser convocado para prestar serviços para 

período subsequente ao do término do seu contrato, promover-se-á, 
tempestivamente, a prorrogação desse, mediante correspondente termo de 
aditamento. 

 
 8.6.3. A Credenciante não se obriga a requisitar prestação dos serviços do(a) 

Credenciado(a) para além da fixada vigência do seu contrato, considerando-se a 
dependência de fatores como: o da sistemática de convocação dos habilitados, 
através de sorteios; o da real necessidade que se apresente com relação a 
prosseguimento das ações relacionadas à execução do Programa; e o de 
disponibilização de recursos orçamentários.  

 
8.7. O contrato poderá ser alterado, com a devida motivação, nos casos previstos no art. 

65 da Lei 8.666/1993, inclusive para ocorrência de acréscimo ou supressão com referência ao 
seu objeto. 

 
9. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

9.1. A execução dos serviços será de forma indireta, sob o regime de tarefa, nos 
termos do art. 6º, inciso VIII, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 
  
 

9.2. A prestação dos serviços dar-se-á para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Itambé//BA e órgãos vinculados.  

 
 9.3. A autorização administrativa para ocorrência do início da prestação dos serviços dar-

se-á mediante edição de ordem de serviço.  
 

9.4.1. A prestação dos serviços será iniciada na data fixada na referida ordem de 
serviço.   
 
9.4.2. A edição da aludida ordem de serviço gerará a necessidade de ocorrência, 
concomitantemente, de emissão da correspondente nota de empenho.   

 
  
9.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Credenciante, especificamente designado para tanto, como previsto no art. 67 da Lei nº 
8.666/1993. 
 

9.5.1. O aludido representante anotará todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário para saneamento das 
faltas ou das irregularidades observadas. 
 
9.5.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência daquele 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores, e em tempo hábil, para a 
adoção das medidas cabíveis. 

 
9.8. A Credenciante reserva-se o direito de rejeitar os serviços, no todo ou em parte, se 

prestados em desacordo com as regras estabelecidas, 
 
9.9. A fiscalização ou o acompanhamento da execução da prestação dos serviços não 

exclui nem reduz a responsabilidade do credenciado por danos causados diretamente à 
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Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
 

9.10. Poderá haver suspensão ou cancelamento da execução dos serviços, mediante 
notificação ao(à) Credenciado(a), quando ocorrer motivo que implique paralisação da atividade 
vinculada à contratação. 

 
 9.10.1. Nas hipóteses, não haverá geração de direito a qualquer indenização ao(à) 

Credenciado(a), mas a ele(a) fica assegurado o recebimento dos créditos a que 
fizer jus em relação aos serviços regularmente prestados até a data da suspensão 
ou do cancelamento referidos. 

 
9.11. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação do pedido de 

credenciamento, sem que ocorra convocação para prestação de serviços, o requerente  ficará 
liberado dos compromissos assumidos.  

 
10. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

 10.1. A prestação dos serviços será remunerada com base nos valores e critérios 
indicados na constituinte do Anexo “G” deste Edital de Credenciamento. 

 
  10.1.1. Os referidos valores são irreajustáveis.   
 

10.2. A distância a ser considerada será o somatório da percorrida entre o local de 
carregamento e o local de descarregamento com o retorno ao local de início.   

 
10.3. A entrega executada por cada protese deverá ser apontada em conformidade com 

a planilha constante dos anexos deste edital. 
 
10.4. A prestação dos serviços será paga mensalmente e medida por servidor designado 

pelo Município. 
 
10.5. É vedado ao(à) Credenciado(a) cobrar diretamente do beneficiário dos serviços 

(cidadão) qualquer importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados. 
 

10.6. O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado mediante ordem bancária, 
em favor do(a) Credenciado(a), no Banco, na Agência e na conta corrente por ele(a) indicados. 

 
10.6.1. O referido pagamento será realizado mediante apresentação de Nota 
Fiscal e após a Credenciante atestar que os seus dados se acham corretos. 
 
10.6.2. As aludidas Notas Fiscais, que conterão indicação do período e a 
descrição dos serviços prestados, além de citação do número da correspondente 
Nota de Empenho, deverão ser emitidos em nome do Município. 

 
10.7. Desde que atendidas as condições prescritas, o pagamento do valor devido caberá 

ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta dias), contado da data da prestação de contas junto à 
Prefeitura Municipal de Itambé//BA. 

 
10.8. O pagamento será precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do(a) 

Credenciado(a).  
 

10.9. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento será 
imediatamente informada a(o) Credenciado(a). 

 
10.10. Na eventualidade de ocorrência de atrasos de pagamento provocados, 

exclusivamente, pela Credenciante, o valor devido caberá ser acrescido de compensação 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguintes fórmula: 
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I = (TX/100) /365 

 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de compensação financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

 
10.11. Sobre valores pagos a pessoa física, a Credenciante efetuará retenção do 

incidente Imposto de Renda. 
 

10.12. Sobre valores pagos a pessoa jurídica, a Credenciante promoverá retenção de 
Imposto de Renda-IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS e da Contribuição para o Programa de 
Integração Social-PIS/PASEP, na conformidade das disposições da Instrução Normativa nº 
1.234, de 11.01.2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 
10.13. O(A) Credenciado(a) regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
10.14. O Microempreendedor Individual-MEI, a Microempresa e a Empresa de Pequeno 

Porte farão jus ao tratamento tributário diferenciado prescrito na mencionada Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 
 
10.15.A Credenciante deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes a 

multas e/ou indenizações devidas por parte do(a) Credenciado(a). 
 

10.15.1. Ocorrência da espécie será precedida de abertura de processo 
administrativo em que ao(à) Credenciado(a) será garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, com os recursos e meios a ele inerentes. 
 

  
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

 
11.1. A Credenciante obriga-se a: 

 
11.1.1. emitir, previamente à prestação dos serviços, a correspondente Nota 
de Empenho; 
 
11.1.2. acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços, na 
conformidade do disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 
 
11.1.3. pagar aos credenciados pelos serviços que venham a prestar, nas 
condições e pela forma indicadas neste Edital e no Contrato. 

 
 

12. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
 

12.1.  O(A) Credenciado(a) obriga-se a: 
 

12.1.1. seguir, exatamente, o cronograma de serviços previsto na 
correspondente planilha; 
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12.1.2. executar os serviços na conformidade das regras editalícias e contratuais 
estabelecidas, mantendo a regularidade da prestação daqueles, de acordo com 
padrões quantitativo e qualitativo exigidos; 
 
12.1.3. 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; 
 
12.1.4. prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao 
pleno desempenho da fiscalização a cargo da Credenciante; 
 
12.1.5. informar, imediatamente, à Credenciante, eventual impossibilidade de 
realizar o carregamento ou descarregamento, bem como a ocorrência de qualquer 
outra anormalidade relacionada à execução dos serviços; 
 
12.1.6. arcar com os custos de todas as despesas para prestação dos serviços, 
excetuado combustível, o qual será a cargo do município;  
 

  12.1.7.  satisfazer, em relação a esse indicado equipamento, às demais 
disposições e exigências contidas no Termo de Referência, documento constituinte 
do Anexo “A” deste Edital; 
 
12.1.8. apresentar, com tempestividade, as suas prestações de contas dos 
serviços executados; 
 
12.1.9. manter, durante a execução do Contrato, as condições que possibilitaram a 
ocorrência de sua habilitação ao credenciamento;  

 
12.1.9.1. 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. 

 
12.2 – Responsabilizar-se:    

12.2.1. pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais relacionados à 
execução dos serviços;  
 
12.2.2. pela reparação ou correção do serviço quando se verificar vício, defeito ou 
erro na sua execução; 
 
12.2.3. pelo ressarcimento do valor de prejuízo que venha a dar causa por  danos 
que venha a causar à Administração ou a terceiros, na execução do contrato; 
 
12.2.4. pela entrega dos documentos exigidos pela Credenciante, para fins de 
controle, fiscalização e apuração dos serviços executados; 

 
12.3 – São vedadas ao Credenciados as ações seguintes: 

 
 12.3.1. subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do Contrato ou transferir a 

terceiros os direitos ou créditos dele decorrentes; 
  
 12.3.2. fazer ou permitir que se faça qualquer tipo de propaganda política quando 

da execução dos serviços;   
 
  

12.4. 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.  
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13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
13.1. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o(a) Credenciado(a) a 

pagamento de multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, a incidir sobre o valor daquele, 
aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/1993.  
 

13.1.1. Contar-se-á o termo inicial de incidência da multa da data estipulada na 
ordem de serviço emitida pela Credenciante ou, quando for o caso, após prazo 
concedido através de notificação. 
 

13.2. A inexecução total ou parcial do Contrato ou o descumprimento de qualquer 
das obrigações contratuais ou condições estabelecidas neste Edital de Credenciamento 
sujeitará o(a) Credenciado(a), nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

 
13.2.1. advertência; 
 
13.2.2. multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do 
Contrato ou da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial;  
 
13.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, 
em caso de inexecução total desse; 
 
13.2.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

 
13.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a ser concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no subitem anterior. 
 

13.3. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas, também, às empresas e aos profissionais 
que, em razão de contrato regido pela Lei n° 8.666/1993: 

 
13.3.1. hajam 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 do 
credenciamento; 
 
13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
13.4. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao(à) Credenciado(a) o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ele inerentes. 

 
13.5. As sanções de advertência, de suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar e a de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas 
juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no correspondente 
processo administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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13.6. Na aplicação da penalidade,a autoridade competente levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
13.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal de Itambé//BA, 
facultada a defesa do interessado no correspondente processo administrativo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação. 

 
13.8. As demais sanções indicadas são de competência dos Secretário Municipal 

que requisitou o serviço. 
 
13.9. O recolhimento da multa deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) 

dias,contado da data do recebimento da correspondente comunicação da autoridade 
competente. 

 
13.10. A cominação de penalidade administrativa ao(à) Credenciado(a) não impede 

ocorrência de rescisão do seu contrato. 
 

14. DA RESCISÃO 
 

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

 
14.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 
14.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
14.1.3.  a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 
a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
 
14.1.4.  o atraso injustificado no início do serviço; 
 
14.1.5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 
Credenciante; 
 
14.1.6. 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; 
 
14.1.7. o desatendimento das orientações dos representantes designados pela 
Credenciante para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 
 
14.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma 
do §1° do art. 67, da Lei n° 8.666/1993; 
 
14.1.9. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
14.1.10. a dissolução da empresa ou sociedade, bem como o falecimento do 
Credenciado; 
 
14.1.11. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do 
Credenciado, que prejudique a execução do Contrato; 
 
14.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa a que 
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a Credenciante está subordinada e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 
 
14.1.13. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Credenciante, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repedidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao(à) 
Credenciado(a), nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
 
14.1.14. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Credenciante, decorrentes de serviços ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurada ao(à) Credenciado(a) o direito de optar pela 
suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a 
situação; 
 
14.1.15. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato; 

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

 
14.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

14.2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos subitens 14.1.1 a 14.1.12 e 14.1.16; 
 
14.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
 
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação;  

 
14.3. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 

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

 
14.6. – A rescisão não eximirá o(a) Credenciado(a) em relação a outras 

responsabilidades que, legalmente, a ele possam ser imputadas. 
 

15. DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS 
 

15.1. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar 
providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. 
 
16.  DOS RECURSOS 
 

16.1. Dos atos da Administração praticados com referência aos procedimentos de 
habilitação, de credenciamento e de execução dos correspondentes contratos serão admitidos: 

 16.1.1, recurso hierárquico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
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 16.1.1.1 –habilitação ou inabilitarão de requerente de credenciamento; 
 16.1.1.2.anulação ou revogação do processo de credenciamento; 

16.1.1.3. aplicação de pena de advertência, de multa ou de suspensão 
temporária;  
16.1.1.4. rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos 
casos a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/1993; 

 16.1.2. representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
intimação da decisão relacionada com o objeto deste Edital ou do Contrato, de 
que não caiba recurso hierárquico; 

 16.1.3. pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 
data da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

16.2. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.  

 
 16.3. O recurso previsto contra caso de habilitação ou inabilitação do requerente de 
credenciamento terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos 
demais recursos.  

16.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, cabendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade.  

16.5. O recurso deverá ser protocolado no Setor de Licitações e Contratos da 
Prefeitura Municipal de Itambé//BA, situada no endereço indicado no início do texto deste 
Edital. 
 
17. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 
 

17.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por 
irregularidade na aplicação da Lei que o rege, devendo protocolar pedido até o prazo de 5 
(cinco) dias úteis antes da data prevista para o início da habilitação ao credenciamento. 

 
17.1.1. Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados no Setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Itambé//BA, no endereço acima 
indicado. 

 
17.1.2. Caberá à Comissão Especial de Credenciamento deste Município 
julgar e responder à impugnação, em até 3 (três) dias úteis. 

  
17.2. Os pedidos de informações poderão ser encaminhados àquela indicada 

Comissão, a qual funcionará nas instalações do Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Itambé//BA.  
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
18.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do interessado, desde que seja possível a aferição da sua qualificação. 
 

18.2. É facultada à autoridade competente, em qualquer fase do procedimento, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
inclusive com a fixação de prazo de resposta. 
 

18.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e no Contrato, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

 
18.4. Os referidos prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente neste 

Município. 
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18.5. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da 

Lei n˚ 8.666/1993 e nas demais Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas e Ordens de 
Serviços a que este instrumento de convocação se encontra subordinado. 

 
 

19. DO FORO 
 

19.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 
Itambé//BA. 

 

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 

 

ANEXO “A” 

 

Termo de Referência 

 

PROCESSO Nº 150/2019 

 

Informações necessárias para a Licitação do Laboratório de Prótese: 

 

- Objeto: Contratação de um Laboratório de Prótese para prestar o serviço de confecção de 

próteses dentárias à Secretaria Municipal de Saúde de Itambé - Bahia. 

- Justificativa: 

Pautando-se nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional 

de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, tem promovido a reorganização das práticas e da rede de 

Atenção à Saúde e a ampliação e qualificação do acesso aos serviços de Atenção Básica em 

Saúde Bucal, principalmente, por meio, das equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 

Família e da Atenção Especializada em Saúde Bucal, através da implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária 

(LRPD). 

Tendo em vista,  a ausência de serviços de reabilitação oral protética no município de Itambé, a 

disponibilidade dos serviços oferecidos a população do município por meio, do Laboratório de 

Prótese Dentária, de atuação municipal, visa suprir uma grande necessidade e carência da 

população do município, em reabilitação e ampliar o acesso da população aos serviços de 

Saúde Bucal no território.  

- Critérios: 

- O Estabelecimento de Saúde deve estar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde( SCNES), respeitando as exigências do Ministério da Saúde. 

- A contratada deverá possuir o cadastro do serviço de Laboratório Regional de Prótese 

Dentária descrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, que o qual 

deverá apresentar no ato do credenciamento; 

- O Estabelecimento de Saúde deverá informar mensalmente, por meio do Sistema de 

Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), a produção dos procedimentos . O instrumento de 

registro dos procedimentos ocorrerá no BPA Individualizado (BPA-I). Havendo alteração, por 

parte do Ministério da Saúde, no instrumento ou no Sistema de Informação em Saúde para o 

registro de produção, o estabelecimento deverá se adequar e informar corretamente. 

 

- O Estabelecimento de Saúde será responsável pelas despesas com todo o material, insumo, 

equipamento e pessoal necessários para a confecção das próteses. 

 

- Os produtos serão recebidos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com a especificação; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e 

quantidade do mesmo, e consequente aceitação.  
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- Serão rejeitadas no recebimento as próteses fornecidas com especificações diferentes das 

constantes nos ANEXOS e se for o caso, sem atender às exigências de qualidade e segurança  

 

da Secretaria Municipal de Saúde, devendo sua substituição ocorrer no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, contados a partir da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

registrado. 

 

 - A empresa deverá ter Profissional como titulação de protético devidamente validado e 

registrado nos órgãos competentes; 

 

 - Os serviços serão realizados nas dependências do Laboratório vencedor; 

 

- Os serviços deverão ser solicitados por profissionais previamente autorizados pela Secretaria 

Municipal de saúde, seguindo os critérios de prioridade estabelecidos em Protocolo e no fluxo 

de regulação; 

 

 - O Prestador deverá manter uma escala fixa de atendimento, não podendo alterá-la em 

período inferior a 30 dias, tendo como referência o horário de funcionamento das Unidades 

Básicas de Saúde; 

 

- Os relatórios mensais obrigatórios deverão ser entregues mensalmente até o ultimo dia útil do 

mês, com período compreendido do 1o ao último dia do mês da realização dos  procedimentos; 

 - Os relatórios mensais obrigatórios deverão seguir o modelo definido pela Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 

 - O profissional deverá manter atualizados os prontuários ou fichas de acompanhamento dos 

pacientes em local seguro, e somente acessível aos profissionais diretamente envolvidos em 

seu tratamento/reabilitação; 

 

 - O profissional receberá o pagamento pelos serviços comprovadamente prestados por meio 

de envio do Protocolo de Encaminhamento e Relatório Mensal; 

 

 - O Prestador será avaliado pela Secretaria Municipal de saúde e deverá disponibilizar sempre 

que solicitado, os prontuários/fichas de acompanhamento dos pacientes. 

 

- A base das próteses onde é feita a montagem da cera e dos dentes deve ser feita em resina 

acrílica (moldeira individual) para que não ocorra distorção; 

 

- As próteses devem ser confeccionadas com palanto incolor, devendo ser as mesmas polidas 

e com devido acabamento, tanto na parte interna e externa; 

 

- O laboratório será responsável pelo polimento das próteses e as adequações necessárias até 

a garantia do devido conforto ao paciente. 

- Serviço a ser realizado: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

 

07.01.07.012-9 

 

Prótese Total Mandibular 

 

 

 

07.01.07.013-7 

Prótese Total Maxilar 
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07.01.07.009-9 

 

Prótese Parcial Mandibular Removível 

 

 

07.01.07.010-2 

 

Prótese Parcial Maxilar Removível 

 

 

07.01.07.014-5 

 

Próteses Coronárias/Intrarradiculares 

Fixas/Adesivas (por elemento) 

 

 

- Produção e valor do contrato: 

 O pagamento referente às próteses dentárias, ocorre de acordo com a faixa de produção/mês 

entre 20 e 50 próteses/mês: R$ 7.500,00 mensais. 

ESSE É O VALOR REPASSADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, POR FAIXA DE 

PRODUÇÃO. APESAR DE SER POR FAIXA DE PRODUÇÃO O VALOR INDIVIDUAL POR 

PROTESE É R$ 150,00 REAIS.  

- Dotação Orçamentária: 

Recurso Federal do Bloco de Custeio Grupo da Atenção Básica. 

 

 

NORMA SHIRLEY BITTENCOURT GAMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 

PROCESSO Nº 150/2019 

 

 

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº XX/XXXX 

 

   

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

ITAMBÉ/BA E 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA, através do Prefeitura Municipal de Itambé/BA,  

inscrita no CNPJ sob o nº 13.743.760.0001/30, situado(a)na Praça Osório Ferraz, 01, Centro, 

Itambé/BA, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo o o Sr. Eduardo Coelho de 

Paiva Gama, brasileiro, casado, funcionário publico federal RG: 0249103680 SSP-Ba, CPF n.º. 

366.829.001-63, adiante denominada, simplesmente, CREDENCIANTE, e o(a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

portador da cédula de identidade nº XXXXXXXXXXXXXXX, e inscrito no CPF/MF sob o nº 

XXX.XXX.XXX-XX, adiante denominado(a), simplesmente,CREDENCIADO(A), tendo em vista 

o que consta do Processo nº XX/2019, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 

cláusulas e as condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto deste Contrato de credenciamento de interessados para a 

prestação de serviços de confecção e fornecimento personalizado de próteses dentárias, a 

serviço da Secretaria Municipal de Saúde, seguro e despesas operacionais por conta da 

CREDENCIADA, com ônus de combustível para este Município. 

 

 

1.2. A prestação dos mencionados serviços dar-se-á com relação ao tipo e rotas 

definido(s) pela CREDEDENCIANTE, indicados através de emissão de 

correspondente(s) planilha(s), dentre as seguintes abaixo: 

 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

 2.1. O presente Contrato será regido pela legislação em sentido amplo seguinte: 

 

  2.1.1. Lei nº 4.320, de 17.03.1964 (estatui normas gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal); 
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 2.1.2. Lei nº 8.666, de 21.06.1993 (regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, com instituição de normas sobre licitações e contratos da 

Administração Pública); 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, AO TERMO 

DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E AO REQUERIMENTO DE 

CREDENCIAMENTO 

 

 3.1. Este Contrato está vinculado ao Edital de Credenciamento nº 004/2019, ao Termo de 

Referência, subscrito pela Autoridade Competente e, ainda ao requerimento de 

credenciamento formulado e apresentado pelo(a)CREDENCIADO(A). 

 

  4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

4.1 – Os recursos orçamentários e financeiros para cobertura das despesas da 

prestação dos serviços de que este Edital deverão estar previstos no Lei Orçamentária Anual 

do Município. 

 

4.2. Os referidos recursos têm os indicativos seguintes: 

 

-Atividade: XXXXX 

-Classificação: XXXXXXXXXX 

-Fonte: XX 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

5.1. A execução dos serviços será de forma indireta, sob o regime de tarefa, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

  

5.2. A prestação dos serviços dar-se-á para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Itambé//BA e suas Secretarias Municipais e órgãos vinculados.  

 

 5.3. A autorização administrativa para ocorrência do início da prestação dos serviços dar-

se-á mediante edição de ordem de serviço.  

 

5.3.1. A prestação dos serviços será iniciada na data fixada na referida ordem de 

serviço.   

 

5.3.2. A edição da aludida ordem de serviço gerará a necessidade de ocorrência, 

concomitantemente, de emissão da correspondente nota de empenho.   

 

5.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Credenciante, especificamente designado para tanto, como previsto no art. 67 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

5.4.1. O aludido representante anotará todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário para saneamento das 

faltas ou das irregularidades observadas. 

 

5.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência daquele 

representante deverão ser solicitadas a seus superiores, e em tempo hábil, para a 
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adoção das medidas cabíveis. 

 

5.5. A Credenciante reserva-se o direito de rejeitar os serviços, no todo ou em parte, se 

prestados em desacordo com as regras estabelecidas, 

 

5.6. A fiscalização ou o acompanhamento da execução da prestação dos serviços não 

exclui nem reduz a responsabilidade do credenciado por danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

5.7. Poderá haver suspensão ou cancelamento da execução dos serviços, mediante 

notificação ao(à) Credenciado(a), quando ocorrer motivo que implique paralisação da atividade 

vinculada à contratação. 

 

 5.7.1. Nas hipóteses, não haverá geração de direito a qualquer indenização ao(à) 

Credenciado(a), mas a ele(a) fica assegurado o recebimento dos créditos a que 

fizer jus em relação aos serviços regularmente prestados até a data da suspensão 

ou do cancelamento referidos. 

 

5.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação do pedido de 

credenciamento, sem que ocorra convocação para prestação de serviços, o requerente  ficará 

liberado dos compromissos assumidos.  

 

  6.CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOSDOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES 

DE PAGAMENTO 

 

6.1. A prestação dos serviços será remunerada com base nos valores e critérios 

indicados na constituinte do Anexo “G” deste Edital de Credenciamento. 

 

  6.1. Os referidos valores são irreajustáveis.   

 

6.2. A distância a ser considerada será o somatório da percorrida entre o local de 

carregamento e o local de descarregamento com o retorno ao local de início.   

 

6.3. A entrega executada por cada prótese deverá ser apontada em conformidade com a 

planilha constante dos anexos deste edital. 

 

6.4. A prestação dos serviços será paga mensalmente e medida por servidor designado 

pelo Município. 

 

6.5. É vedado ao(à) Credenciado(a) cobrar diretamente do beneficiário dos serviços 

(cidadão) qualquer importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados. 

 

6.6. O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado mediante ordem bancária, 

em favor do(a) Credenciado(a), no Banco, na Agência e na conta corrente por ele(a) indicados. 

 

6.6.1. O referido pagamento será realizado mediante apresentação de Nota Fiscal 

e após a Credenciante atestar que os seus dados se acham corretos. 

 

6.6.2. As aludidas Notas Fiscais, que conterão indicação do período e a descrição 

dos serviços prestados, além de citação do número da correspondente Nota de 

Empenho,deverão ser emitidos em nome do Município. 
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6.7. Desde que atendidas as condições prescritas, o pagamento do valor devido caberá 

ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta dias), contado da data da prestação de contas junto à 

Prefeitura Municipal de Itambé//BA. 

 

6.8. O pagamento será precedido de consulta quanto à regularidade fiscal do(a) 

Credenciado(a).  

 

6.9. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento será 

imediatamente informada a(o) Credenciado(a). 

 

10.10. Na eventualidade de ocorrência de atrasos de pagamento provocados, 

exclusivamente, pela Credenciante, o valor devido caberá ser acrescido de compensação 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguintes fórmula: 

 

I = (TX/100) /365 

 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de compensação financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

10.11. Sobre valores pagos a pessoa física, a Credenciante efetuará retenção do 

incidente Imposto de Renda. 

 

10.12. Sobre valores pagos a pessoa jurídica, a Credenciante promoverá retenção de 

Imposto de Renda-IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS e da Contribuição para o Programa de 

Integração Social-PIS/PASEP, na conformidade das disposições da Instrução Normativa nº 

1.234, de 11.01.2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

10.13. O(A) Credenciado(a) regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

10.14. O Microempreendedor Individual-MEI, a Microempresa e a Empresa de Pequeno 

Porte farão jus ao tratamento tributário diferenciado prescrito na mencionada Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

10.15.A Credenciante deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes a 

multas e/ou indenizações devidas por parte do(a) Credenciado(a). 

 

10.15.1. Ocorrência da espécie será precedida de abertura de processo 

administrativo em que ao(à) Credenciado(a) será garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, com os recursos e meios a ele inerentes. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

7.1. O valor estimado para fazer face às despesas relativas ao objeto deste Contrato é 

de R$XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).  

    

 7.1.1. O indicado valor deverá ser tratado, apenas, como dado estatístico, fruto da 

evolução da despesa no período considerado, bem como forma de determinar a 

base de cálculo para eventual aplicação de penalidades previstas neste Contrato. 

 

 7.1.2. O mencionado valor não poderá servir de base rígida para apresentação de 

recibo, fatura ou nota fiscal da prestação dos serviços.  

 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA  

 

8.1.A vigência do presente Contrato tem seu início na data de sua assinatura e terá seu 

término no dia XX/XXXX/XXXXXXXX.. 

  

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

 

9.1. A CREDENCIANTE obriga-se a: 

 

9.1.1. emitir, previamente à prestação dos serviços, a correspondente Nota 

de Empenho; 

 

9.1.2, acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços, na 

conformidade do disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

 

9.1.3. pagar ao(à)CREDENCIADO(A) pelos serviços que venha a prestar, 

nas condições e pela forma indicadas no Edital e neste Contrato. 

 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CREDENCIADO(A) 

 

12.2.  O(A)CREDENCIADO(A) obriga-se a: 

 

12.2.1. seguir, exatamente, o cronograma de serviços previsto na 

correspondente planilha; 

 

10.1.2. executar os serviços na conformidade das regras editalícias e contratuais 

estabelecidas, mantendo a regularidade da prestação daqueles, de acordo com 

padrões quantitativo e qualitativo exigidos; 

 

10.1.3. 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; 

 

10.1.4. prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao 

pleno desempenho da fiscalização a cargo da Credenciante; 
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10.1.5. informar, imediatamente, à Credenciante, eventual impossibilidade de 

realizar o carregamento ou descarregamento, bem como a ocorrência de qualquer 

outra anormalidade relacionada à execução dos serviços; 

 

10.1.6. arcar com os custos de todas as despesas para prestação dos serviços, 

excetuado combustível, o qual será a cargo do município;  

 

   10.1.10.  satisfazer, em relação a esse indicado equipamento, às demais 

disposições e exigências contidas no Termo de Referência, documento constituinte 

do Anexo “A” deste Edital; 

 

10.1.11. apresentar, com tempestividade, as suas prestações de contas dos 

serviços executados; 

 

10.1.12. manter, durante a execução do Contrato, as condições que possibilitaram 

a ocorrência de sua habilitação ao credenciamento;  

 

10.1.17.1. 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. 

 

10.2 – Responsabilizar-se:    

10.2.1. pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais relacionados à 

execução dos serviços;  

 

10.2.2. pela reparação ou correção do serviço quando se verificar vício, defeito ou 

erro na sua execução; 

 

10.2.3. pelo ressarcimento do valor de prejuízo que venha a dar causa por  danos 

que venha a causar à Administração ou a terceiros, na execução do contrato; 

 

10.2.4. pela entrega dos documentos exigidos pela Credenciante, para fins de 

controle, fiscalização e apuração dos serviços executados; 

 

10.3 – São vedadas ao Credenciados as ações seguintes: 

 

 10.3.1. subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do Contrato ou transferir a 

terceiros os direitos ou créditos dele decorrentes; 

 

 10.3.2. fazer ou permitir que se faça qualquer tipo de propaganda política quando 

da execução dos serviços;   

 

10.4. 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.  

  

11. CLAUSULA DÉCIMAPRIMEIRA– DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 
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11.1. O atraso injustificado na execução deste Contrato sujeitará o(a) 

CREDENCIADO(A)a pagamento de multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia, a incidir 

sobre o valor daquele, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/1993.  

 

11.1.1. Contar-se-á o termo inicial de incidência da multa da data estipulada na 

ordem de serviço emitida pela CREDENCIANTE ou, quando for o caso, após 

prazo concedido através de notificação. 

 

11.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato ou o descumprimento de qualquer 

das obrigações contratuais ou condições estabelecidas no Edital de Credenciamento sujeitará 

o(a) CREDENCIADO(A), nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

 

11.2.1. advertência; 

 

11.2.2. multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor deste 

Contrato ou da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial;  

 

11.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor deste 

Contrato, em caso de sua inexecução total; 

 

11.2.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

  

11.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a ser concedida sempre que o(a) CREDENCIADO(A)ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

11.3. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas, também, às empresas e aos profissionais 

que, em razão de contrato regido pela Lei n° 8.666/1993: 

 

11.3.1. hajam sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

11.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do 

credenciamento; 

 

11.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

11.4. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao(à) CREDENCIADO(A)o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ele inerentes. 

 

11.5. As sanções de advertência, de suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar e a de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas 
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juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no correspondente 

processo administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

11.6. Na aplicação da penalidade,a autoridade competente levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

11.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal de Itambé/BA, 

facultada a defesa do interessado no correspondente processo administrativo, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

 

11.8. As demais sanções indicadas são de competência dos Secretário Municipal 

que requisitou o serviço. 

 

11.9. O recolhimento da multa deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez|) dias 

úteis,a contar da data do recebimento da correspondente comunicação da autoridade 

competente. 

 

11.10. A cominação de penalidade administrativa ao(à) CREDENCIADO(A)não 

impede ocorrência de rescisão do contrato. 

 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

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

contrato: 

 

12.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 

12.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 

12.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

 

12.1.4.  o atraso injustificado no início do serviço; 

 

12.1.5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 

CREDENCIANTE; 

 

12.1.6. 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; 

 

12.1.7. o desatendimento das orientações dos representantes designados pela 

CREDENCIANTE para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as 

de seus superiores; 

 

12.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma 

do §1° do art. 67, da Lei n° 8.666/1993; 
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12.1.9. a instauração de insolvência civil; 

 

                                  12.1.9: decretação de falência; 

 

12.1.10. o falecimento do(a) CREDENCIADO(A); 

12.1.11.  alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 

do(a)CREDENCIADO(A), que prejudique a execução deste Contrato; 

 

12.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa a que 

a CREDENCIANTE está subordinada e exaradas no processo administrativo a 

que se refere este Contrato; 

 

12.1.13. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CREDENCIANTE, 

por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repedidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a(o) 

CREDENCIADO(A), nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 

12.1.14. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

CREDENCIANTE, decorrentes de serviços ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, assegurada ao(à) CREDENCIADO(A) o direito de optar pela 

suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a 

situação; 

 

12.1.15. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução deste Contrato; 

 

12.1.16. o descumprimento de norma sobre trabalho de menor (art. 27, inciso V, 

da Lei n° 8.666/1993), sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

 

12.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

12.2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos subitens 14.1.1 a 12.1.12 e 12.1.16; 

 

12.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação;  

 

12.3. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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12.5. A ocorrência de rescisão unilateral deste Contrato acarreta a retenção dos 

créditos dele decorrentes,até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

 

12.6. – A rescisão não eximirá o(a) CREDENCIADO(A) em relação a outras 

responsabilidades que, legalmente, a ele possam ser imputadas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS AS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS 

 

13.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos 

previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 – em especial para acréscimo ou supressão com 

referência ao seu objeto – através de termo aditivo. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS 

 

14.1. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar 

providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. 

 

  15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

 15.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Contrato será o da Comarca de 

Itambé//BA. 

 

 E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado 

conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e 

forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo identificadas e 

assinadas. 

     Itambé//BA, XX de XXXXXXXXXXXX 

 

Assinatura do(a) Representante       Assinatura do(a) CREDENCIADO(A) ou  

Da CREDENCIANTE                                seu representante legal 

 

 

Testemunha                                              Testemunha 

Nome:                                                            Nome: 

Cédula de Identidade nº                                Cédula de Identidade nº  
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 

 

ANEXO “C” 

 

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO   

 

 

 

Ao 

Sr Presidente da Comissão Especial de Credenciamento do Município de Itambé//BA 

 

 

 

 

 

 

  _______________________________(nome), requer seu credenciamento 

para   prestar serviços de confecção e fornecimento personalizado de próteses dentárias, 

conforme tabela anexa ao Edital, incluindo seguro total por conta da CREDENCIADA, com 

ônus de franquia de combustível para este Município. 

 

2.  Junta a documentação exigida para ocorrência de sua habilitação ao ora 

requerido credenciamento, ao tempo em que declara concordância com as condições 

estabelecidas no correspondente Edital de Credenciamento e em seus Anexos.  

 

3.  E, por oportuno, presta as informações adicionais seguintes: 

 

Natureza jurídica do(a) Requerente: indicar, conforme o caso: profissional classificado como 

trabalhador eventual / profissional classificado como trabalhador autônomo /   empresário / 

microempreendedor individual / empresa individual de responsabilidade limitada / sociedade de 

responsabilidade limitada / ...    

 

Número do CPF/ CNPJ: 

 

Endereço:: (indicar a artéria, o nº, complemento, cidade, unidade federativa, CEP, telefone e e-

mail (se houver); 

 

Dados Bancários: número e nome da instituição financeira, número e nome da agência e 

número da conta corrente; 

 

Número da Cédula de Identidade do(a) Representante do(a) Requerente:   

 

Identificação e Especificações Básicas da(s) próteses dentarias(s): 

 

 

  Nestes termos, 

Pede deferimento 

 

Itambé//BA, __ de ____________de 2___. 

 

______________________________________ 
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     Assinatura e Nome 

 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 

 

ANEXO “D” 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES 

PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES  

 

 

 

 

 ____________________________________(nome), inscrito(a) no CPF / 

CNPJ sob o n.º _____________,  referindo-se ao disposto no art. 30, inciso III, da Lei nº 

8.666/1993, declara que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento 

das obrigações relacionadas ao objeto da prestação de serviços de que o Edital de 

Credenciamento acima indicado e os seus Anexos tratam. 

 

  _________________, ___ de ____________________de ____ 

 

_____________________________________________ 

Assinatura e Nome  

                        (no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, 

complementarmente indicar:  Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / .......) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 

 

 

ANEXO “E” 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

 

________________________,inscrita(o) no CNPJ sob o nº 

nº__________________, declara, para o fim de cumprimento da exigência prevista no art. 27, 

inciso V, da Lei nº 8.666/1993, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis)em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, com o que satisfaz, 

plenamente, ao prescrito no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.  

 

 

___________________, ___ de ____________________de 2____ 

 

_____________________________________________ 

Assinatura e Nome  

                        (no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, 

complementarmente indicar:  Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / .......) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2019 

 

ANEXO “F” 

 

PLANILHA DE VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

 

07.01.07.012-9 

 

Prótese Total Mandibular 

 

 

 

07.01.07.013-7 

 

Prótese Total Maxilar 

 

 

07.01.07.009-9 

 

Prótese Parcial Mandibular Removível 

 

 

07.01.07.010-2 

 

Prótese Parcial Maxilar Removível 

 

 

07.01.07.014-5 

 

Próteses Coronárias/Intrarradiculares 

Fixas/Adesivas (por elemento) 

 

 

 

- Produção e valor do contrato: 

 O pagamento referente às próteses dentárias, ocorre de acordo com a faixa de produção/mês 

entre 20 e 50 próteses/mês: R$ 7.500,00 mensais. 

ESSE É O VALOR REPASSADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, POR FAIXA DE 

PRODUÇÃO. APESAR DE SER POR FAIXA DE PRODUÇÃO O VALOR INDIVIDUAL POR 

PROTESE É R$ 150,00 REAIS.  

 

 

 


