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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO MUNICIPAL (Nº 041/2020)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Decreto Municipal nº 041/2020.
De 14 de Maio de 2020.
“Dispõe sobre a aprovação do Plano
Municipal
de
Contingência
para
Enfrentamento da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus Sars-Cov-2, e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – ESTADO DA
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do
Município, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na
Portaria MS/GM No. 356 de 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO

a

Declaração

de

Emergência

em

Saúde

Pública

de

Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro
de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV),
CONSIDERANDO as disposições do Plano Estadual de Contingências para
Enfrentamento do Novo Coronavírus - 2019-n CoV1;
CONSIDERANDO o alerta emitido pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia
(CREMEB) quanto a necessidade de preparação dos serviços para possível recepção de
número alto de pacientes com insuficiência respiratória aguda grave decorrente do novo
coronavírus (COVID-19), bem como quanto a eminente tensão e sobrecarga das
unidades

de

saúde

para

atendimento

dos

casos

suspeitos,

com

prejuízos

da

disponibilidade de leitos de Medicina Crítica, equipamentos, materiais de proteção
individual (EPIs), fármacos específicos e outros insumos;
CONSIDERANDO a necessidade de intensificação de medidas de controle e
prevenção;
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
CONSIDERANDO

as

atividades

realizadas

pelo

Comitê

de

Crise

de

Enfrentamento ao COVID-19, instituído pelo Decreto Municipal nº 013/2020, de 20 de
março de 2020;

Decreta:
Art. 1º - Fica aprovado o “Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus Sars-Cov-2”, constante no anexo único deste
Decreto, desenvolvido pelo “Comitê Multidisciplinar de Enfrentamento do COVID-19”,
órgão colegiado com a atribuição de deliberar e promover ações educativas, informativas
e de prevenção da COVID-19, com o intuito de controle da transmissão do SARS CoV2
(novo coronavírus).
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Cumpra-se. Publique-se. Registre-se.
Gabinete do Prefeito de Conceição do Almeida/Ba, 14 de Maio de 2020.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO ORÇAMENTÁRIO (Nº 19/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
PRAÇA EDGAR TUPINAMBA
CENTRO
CONCEICAO DO ALMEIDA - BA
CNPJ: 13.695.028/0001-32

Decreto Nº 19 de 14/05/2020
Abre Crédito Suplementar no valor total de 171.000,00 (Cento e
Setenta e Um Mil Reais) , para fins que se especifica e dá outras
providências.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 607 de
21 de novembro de 2019.
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas
07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4006

GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

09

01-EDUCAÇÃO 25%

54.000,00

Total do Projeto / Atividade R$

54.000,00

Total da Unidade R$

54.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2024
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITAL E AMBULATORIAL
3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

02-SAÚDE 15%

56.000,00

Total do Projeto / Atividade R$
4008

3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

11

56.000,00

GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
02-SAÚDE 15%

22.000,00

Total do Projeto / Atividade R$

22.000,00

Total da Unidade R$

78.000,00

SECRETARIA MUNIC DE INF, TRANS. E SERV. PUBLICOS

4010
GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
00-RECURSOS ORDINÁRIOS

12

7.000,00

Total do Projeto / Atividade R$

7.000,00

Total da Unidade R$

7.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4011
GESTÃO DAS AÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
00-RECURSOS ORDINÁRIOS

32.000,00

Total do Projeto / Atividade R$

32.000,00

Total da Unidade R$
Valor Total Suplementado R$

32.000,00
171.000,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo
43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.
Inciso: III -

Suplementação por anulação de crédito

R$ 171.000,00

Dotações Anuladas
07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Página 1 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
PRAÇA EDGAR TUPINAMBA
CENTRO
CONCEICAO DO ALMEIDA - BA
CNPJ: 13.695.028/0001-32

Dotações Anuladas
07
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1006

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

09

22-CONVÊNIOS EDUCAÇÃO

54.000,00

Total do Projeto / Atividade R$

54.000,00

Total da Unidade R$

54.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2021
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

14-TRANSF. REC. SUS

22.000,00

Total do Projeto / Atividade R$

22.000,00

2024
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITAL E AMBULATORIAL
3.3.5.0.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS
02-SAÚDE 15%
3.3.9.0.31.00.00. PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICAS, DESP.E OUTS

11

14-TRANSF. REC. SUS

50.000,00
6.000,00

Total do Projeto / Atividade R$

56.000,00

Total da Unidade R$

78.000,00

SECRETARIA MUNIC DE INF, TRANS. E SERV. PUBLICOS

2035
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM
3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
42-ROYALTIES / FEP

12

7.000,00

Total do Projeto / Atividade R$

7.000,00

Total da Unidade R$

7.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1031
IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DA REDE SUAS
4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
24-CONVÊNIOS OUTROS
Total do Projeto / Atividade R$
2042

20.000,00

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

00-RECURSOS ORDINÁRIOS
Total do Projeto / Atividade R$
Total da Unidade R$
Valor Total Anulado R$

Artigo 3º -

20.000,00

12.000,00
12.000,00
32.000,00
171.000,00

Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

CONCEICAO DO ALMEIDA, 14 de maio de 2020

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito
.
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020 SRP
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Conceição Almeida - Bahia, no exercício das atribuições que lhe
confere o Decreto Municipal nº. 001/2020, de 15/01/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar no dia 28/05/2020, às 09:00h, na Sala das Sessões do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard
Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, a sessão de abertura, julgamento e
classificação das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº.
008/2020 SRP, pelo Sistema de Registro de Preços, utilizando como critério de julgamento o Menor Preço Global,
tendo como objeto de licitação o seguinte:
OBJETO: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA, conforme especificações constantes no edital e anexos, de acordo
com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, obedecendo ao que dispõe a Lei
Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas posteriores alterações e do Decreto Municipal nº. 211/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida – Bahia.
Maiores informações sobre o Edital e seus anexos serão prestadas aos interessados no Departamento de
Licitações, situado no Paço Municipal até o dia 27/05/2020, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo endereço eletrônico
licitaalmeida2@gmail.com .
Conceição do Almeida – Bahia, 13 de maio de 2020.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2020, de 15/01/2020)
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EDITAL (PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020 SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº. 248/2020
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO GLOBAL

I. Regência Legal
Lei Federal Nº. 10520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, suas alterações e Lei complementar 123/06
suas alterações, Decreto Municipal nº 211/2013.
II. Órgãos Interessados
Secretarias Municipais: Infraestrutura, Transp. e Serv. Públicos / Agricultura, Indústria, Comércio e Meio
Ambiente
III. Modalidade
IV. Processo Administrativo no.
Pregão Presencial no. 008/2020 SRP
248/2020
V. Tipo
VI. Forma de Fornecimento
Presencial
Conforme Ordem de Serviços.
VII. Critério de julgamento
EMPREITADA PELO MENOR PREÇO GLOBAL
VIII. Objeto

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, ESTADO DA BAHIA, com sede à Praça Dr. Edgard Tupinambá,
s/n, Centro, nesta cidade, CEP 44.540-000, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo empreitada pelo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo
Sistema de Registro de Preços para a SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA, conforme especificações constantes no Termo de Referência
(Anexo I), obedecendo ao que dispõe a Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei
Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e do Decreto Municipal nº. 211/2013, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida – Bahia.

IX - Local e data para o credenciamento, recebimento das propostas, documentos relativos à
habilitação e Sessão de Julgamento:
Credenciamento: às 09:00 horas do dia 28/05/2020
Abertura em Seção Pública: Prevista para às 09:15 horas do dia 28/05/2020
Local: Sala das Sessões – Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição
do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000
X. Das Unidades Participantes:
1. ÓRGÃO: VIDE ITEM II
XI. Vigência
Prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, sujeito a renovação, nos
termos da Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 211/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços
no âmbito deste município.
XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, no
Departamento de Licitações situado no endereço supra citado, pelo Telefax (075) 3629 2161 ou pelo E-mail:
licitaalmeida2@gmail.com
XIV. Pregoeiro Oficial

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2020 de 15 de Janeiro de 2020)
Edital Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade pertinente à licitação,
conforme disposto nos respectivos atos constitutivos e no que consta no Cadastro de Inscrição da Receita
Federal do Brasil, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos.
14.2. Em formação de consórcio;
14.3. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo
de recuperação extrajudicial;
14.4. Em dissolução ou em liquidação;
14.5. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo
87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
14.6. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
14.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito
decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
14.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
14.9. Estrangeiras que não funcionem no País;
14.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
14.11. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
14.12. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que
pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº 211/2013,
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida-Bahia.
15.2. Para o julgamento das propostas, o Pregoeiro e Equipe de Apoio poderá utilizar-se de Assessoramento
Técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.
15.3. Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei Federal nº
8.666/93, ficando desautorizada a Comissão autenticar qualquer documentos das licitantes no ato de abertura
da licitação.
15.4 Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da Administração, deverá apresentar
os documentos originais e cópias à Comissão Permanente de Licitação até as 48 horas antes do dia da entrega
dos envelopes, mediante agendamento.
15.5 No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder à verificação
dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes.

Edital Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
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XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um representante munido de documento
que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo a cópia autenticada da Carteira de Identidade, bem como de documento que
o indica a participar deste procedimento licitatório e que contenha autorização para responder por sua
representada (Licitante). A Credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e deverá vir
acompanhada de cópia de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário. Cada credenciado poderá
representar apenas um licitante;
16.2. Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento Público de
Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, poderes gerais para
a prática de todos os atos inerentes ao Pregão, especialmente para formular ofertas e lances de preços, em
nome da empresa representada. A procuração deverá vir acompanhada de cópia de Estatuto, Contrato Social
ou Requerimento de empresário, devidamente registrados na respectiva Junta Comercial do estado sede da
licitante;
16.3. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da
procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia do contrato social e/ou
outro documento constitutivo, devidamente registrado na Junta Comercial do estado sede da licitante;
16.4. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia registrada na Junta
Comercial do estatuto, contrato social ou Registro de Empresa Mercantil (empresário individual), no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações, conjuntamente com o documento de
identidade;
16.5. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará impedido
de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.
16.6. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão
apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição, Certidão Simplificada emitida
pela Junta Comercial a partir de JANEIRO DE 2020, para aplicação da Lei Complementar 123/2006, nas fases
de habilitação e julgamento das propostas.
16.7. O representante deverá apresentar também, documento exemplificado no Anexo IV – Declarações;
16.8. Os Documentos de Credenciamento serão entregues ao Pregoeiro em mãos, fora dos envelopes A proposta de preços e B – Doc. de habilitação.
16.9. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços (vide Modelo Anexo
II), endereçada ao Pregoeiro, com indicação dos elementos constantes dos itens III e VIII deste Edital, além da
Razão Social da empresa (modelo abaixo).
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PROPOSTA DE PREÇOS: ENVELOPE ‘A’
MODALIDADE/Nº.: PREGÃO PRESENCIAL / Nº. 008/2020 SRP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 28/05/2020
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00h

17.1.2. A proposta de preços deverá estar em original, digitada apenas no anverso, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante,
ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple
expressamente este poder.
17.1.3 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em
conta este último.
17.1.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento
do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente,
se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
17.1.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição
de pagamento parcelado, quando da efetivação dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses, não devendo,
por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
17.1.6 A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item X do
preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes, estender tal validade por prazo
superior.
17.1.7 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
17.1.8 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
17.1.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento ou
que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
17.1.10 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados.
XVIII- HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
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18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo, que poderá
ser apresentada: em cópia autenticada, em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão
social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da
homologação, solicitar o documento original para verificação, na forma abaixo:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ENVELOPE ‘B’
MODALIDADE/Nº.: PREGÃO PRESENCIAL / Nº. 008/2020 SRP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 28/05/2020
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00h

18.2. Para habilitação exigir-se-á dos interessados:
18.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores
nos respectivos cargos.
18.2.2. Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa;
18.2.3. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópia autenticada;
18.2.4. Cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores. Apresentar em cópia autenticada;
18.2.4.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva, sempre em cópias autenticadas;
18.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício. Apresentar em cópia autenticada;
18.2.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
18.2.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. Apresentar em cópia
autenticada;
18.2.8. Decreto de Autorização, no caso 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.
18.3. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da empresa, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

d)
e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil/Procuradoria da Fazenda
Nacional;

f)

Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;

g)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e sua regularização, emitida pelo Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho;

18.4. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos;
18.5. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
18.6. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa
Jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Jurídica, conforme o caso. A data de
expedição da certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitação.
b) Havendo algum prazo de validade estabelecido por cartório na certidão citada na letra anterior, será
considerado o prazo constante da certidão para comprovação da sua validade.
18.7. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado de capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará através do fato da licitante possuir em
seu quadro permanente, na data de abertura desta licitação, Engenheiro(s) ou Geólogo(s) responsável(is)
técnico(s), dentro das atribuições profissionais inerentes ao objeto deste Edital, detentor(es) de Atestado(s),
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhados da Certidão(ões) de Acervo
Técnico – CAT, registrado(s)/emitido(s) pelo CREA, que comprove(m) já haver o(s) profissional(is) executado
serviços pertinentes ao objeto desta licitação.
b) O(s) atestado(s) só será(ão) aceito(s) se o profissional em pauta possuir vínculo com o licitante, comprovado
também mediante Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA,
com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante.
c) O profissional constante da certidão acima, detentor do acervo técnico será obrigatoriamente o responsável
técnico pelos serviços objeto desta licitação.
d) O profissional detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da
empresa licitante, na condição de empregado, ou contratado a qualquer título, seja mediante registro na carteira
profissional ou contrato de prestação de serviço por prazo determinado ou indeterminado, cujo vínculo deverá
existir na data da entrega das propostas do referido Edital e deverá estar devidamente registrado no Conselho
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Regional regulamentador do exercício profissional, comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da
documentação necessária;
e) Alvará de Licença e Funcionamento.
18.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007;
18.9. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta,
examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
18.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ (MF) diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
18.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma;
18.12. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
18.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
18.13.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento do momento em que o licitante for comunicado
da irregularidade existente, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
18.13.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro
indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12,
da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a negativa do prazo de regularização e consequente inabilitação,
sem prejuízo das penalidades incidentes.
18.13.3. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente
para o empenho devidamente justificados.
18.13.4. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação,
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
18.13.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, assegurando-se à micro
empresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
18.14. O Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para a habilitação; as
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manifestações dos recursos interpostos e demais ocorrências relevantes, devendo ser assinada por todos os
presentes.
18.15. A documentação deverá:
a) estar em nome da licitante;
b) estar no prazo de validade estabelecido neste edital, em caso de não estabelecido no edital estar no prazo de
validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como
prazo de validade o de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do respectivo documento;
c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz.
d) As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente
licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
e) Os documentos passíveis de consulta via internet poderão ter sua validade verificada, no momento da fase de
habilitação, ficando estabelecido que havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na
internet, prevalecerá a segunda.
f) Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada, todos deverão ser
perfeitamente legíveis.
XIX– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
19.1.FASE INICIAL
19.1.2. A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das
propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital;
19.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
19.1.4 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
19.1.5 O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele contidas,
bem como a regularidade das mesmas.
19.1.5.1 Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, o pregoeiro fixará
prazo para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando esclarecido que a
desconformidade e incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do instrumento convocatório
implicará na desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada desistência, com as
consequências estabelecidas em lei.
19.1.6 O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor
preço.
19.1.7 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas
no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo de 03 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas.
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19.1.8 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.1.9 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter
preço melhor.
19.1.10 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e
estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
19.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.2.1 Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com
o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja
mais cobertura da oferta de menor valor.
19.2.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das propostas.
19.2.3 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado para a contratação.
19.2.4 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade de todas as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
19.2.5 Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:
19.2.5.1 Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
19.2.5.2 Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado.
19.2.5.2.1 O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam presentes
na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão.
19.2.6 Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
19.2.7 Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope
contendo a documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de habilitação.
19.2.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.
19.2.9 Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará
a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas
neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
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19.2.10 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da
licitante.
19.2.11 O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; os
recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
19.2.12 A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
19.2.13 Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi
ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
19.2.14 Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo com a ordem
de classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação definido neste edital, desde que atenda a todos
os requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste instrumento, podendo ser registrados vários
preços para o mesmo material ou serviço, sendo obrigatória a publicação apenas do primeiro, nos termos do
Decreto Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013, publicado no Diário Oficial do Município em 23.04.2013.
19.2.15 Na hipótese de cotação inferior à quantidade demandada, serão registrados em Ata os preços de todos
os licitantes classificados e publicados na imprensa Oficial do Município, até que seja atingido o total licitado dos
produtos ou serviços em função da capacidade de fornecimento ou da realização dos serviços.
19.2.16 Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado serão
registrados.
XX - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
20.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
20.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
20.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
20.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro importará a
decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
20.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis a instrução e
o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
20.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o
recurso.
20.8.O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
20.9.O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
20.10. Os recursos deverão ser entregues no referido endereço, Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro –
Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000. Não serão aceitos recursos encaminhados por meio digital.
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XXI – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
21.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente interpostos
e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao
licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
21.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
21.4. Homologado o presente certame, o município, através de representante devidamente credenciado, poderá
efetuar visita técnica à sede da adjudicatária com a finalidade de atestar “in loco” de que a mesma possui em
suas dependências disponibilidade dos equipamentos constantes nesta licitação.
XXII – CONTRATAÇÃO
22.1 O beneficiário do registro será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 10 (dez)
dias corridos, prorrogável por igual período, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente, nos termos do §1º, §2º, §3º e §4º do art. 15, a
aplicação de multa prevista no art. 86, e a suspensão temporária do direito de participar de licitação e
impedimento de contratar com a Administração, nos termos do art. 81, combinado com o art. 86 do mesmo
diploma.
22.1.1 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
22.1.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a definida no art. 86, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às
microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
22.1.3 Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
22.2 Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante
todo o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
22.3 Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderão contratar,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e obedecida à ordem de classificação das respectivas
propostas.
22.4 Na hipótese do fornecedor convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou termo de contrato, ou
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente (AFM), no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração
poderá convocar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de
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classificação, e propor a contratação dos serviços registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado,
respeitado o disposto no Decreto Municipal nº 211/2013.
22.5 Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço
por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser
comprovado nos autos.
22.6 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da
empresa ou mandatário com poderes expressos.
22.7 Em consonância com o Decreto Municipal nº 211/2013, os contratos celebrados em decorrência do
Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de
vigência.
22.8. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes na Ata
de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco
por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
22.9. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando
for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebração de aditamento.
XXIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente,
no prazo de até o décimo dia útil, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada
pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.
23.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
XXIV- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
24.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
24.2 A revisão de preços Registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do Decreto Municipal nº 211/2013, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e
disponibilizando-o no site oficial.
24.3 A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor
o preço que se tornou excessivo.
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XXV - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da
Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante
não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
25.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos
os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
25.3. O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada.
XXVI- PENALIDADES
26.1 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 e 90 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se o infrator às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida
a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
26.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no
de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
26.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
26.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso,
sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta.
26.2.3 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
26.3 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo
essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
26.4 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
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26.5 O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I - não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro
de Preços;
III - o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro
de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
XXVII. RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
27.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e respectivas alterações.
27.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos
incisos do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
27.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
27.4 Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das
condições do mercado.
27.5 Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas
seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
27.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços nas
hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao
Registro de Preços.
27.5.2. Na hipótese prevista no item 27.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá
proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço
registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
27.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação
será feita mediante publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando cancelado o preço registrado a
partir da data da publicação.
27.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove
a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
27.6.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o beneficiário
do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução dos serviços, sendo que este prazo
poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
XXVIII. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art.49 da Lei Federal nº 8.666/93.
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XXIX. IMPUGNAÇÕES
29.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, no referido endereço
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000, cabendo ao
pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de um (1) dia útil.
29.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
XXX. DISPOSIÇÕES FINAIS
30.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
30.2 O pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
30.3 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
30.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor.
30.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Conceição do Almeida, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se
torne.
30.6. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo
e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I. Termo de Referência;
Anexo II. Proposta Comercial;
Anexo III. Modelo de Credenciamento / Procuração;
Anexo IV. Declarações;
Anexo V. Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VI. Minuta do Contrato.

Conceição do Almeida – Bahia, 13 de maio de 2020.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2020, de 15/01/2020)
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

Objeto:

1.1. Seleção das melhores propostas para EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E LIMPEZA DE POÇOS
ARTESIANOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA, conforme especificações constantes
neste Termo de Referência.

PARÁGRAFO ÚNICO – RELAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO
Os poços artesianos abaixo, serão contemplados serão contemplados com limpeza e manutenção, considerando
que novas unidades perfuradas serão igualmente beneficiadas:
ORDEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
2.

LOCALIDADE
ANDAIÁ
BAIXA DE AREIA
BEBEDOURO
CAJAZEIRAS
CANA BRAVA
CANOA
CASA DE TELHA
COMÉRCIO DE JAGUARIPE
COMUM DOS COUTOS
ESTREITO
GRAMPARÁ
MENDES
MIRANTE
MOMBAÇA
MURITIBINHA
NOVO PARAISO
PASTINHO
RIACHÃO GRANDE
SANTA LUZIA
SANTANA
SÃO JOSÉ
SAPATUÍ
TABULEIRO DAS ALMAS
TABULEIRO DE MENEZES
TABULEIRO DO RANCHO
VIRAÇÃO

SITUAÇÃO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO
ATIVO

Justificativa:

2.1. A contratação dos serviços, objeto deste termo, justifica-se pela grande área geográfica que o município ocupa e
noventa por cento deste território, não dispões de fornecimento de água encanada pela Embasa – Empresa Baiana de
Águas e Saneamento, disponibilizando apenas em sua sede e em algumas localidades da sua periferia, cabendo ao
município promover ações para o fornecimento de água potável aos munícipes de outras localidades não beneficiadas
deste serviço, que são de extrema necessidade para o bem estar, saúde e comodidade dos mesmos, que em muitos
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casos são abastecidas com carros pipas ou utilizam-se de outros meios, como cacimbas, fontes, lagoas, rios, etc,
consumindo águas contaminadas ou de péssima qualidade, pondo em risco a saúde das famílias além de onerar
sobremaneira os cofres públicos municipais com as locações de caminhões pipas para o abastecimento regular das
comunidades.

3.

Valor Estimado:

3.1. O custo estimado foi apurado a partir d
e valores de referência de mercado constante do processo administrativo.
4.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

4.1. Os quantitativos dos materiais citados são estimados e baseados na planilha de consumo pelo período de 12 (doze)
meses, a saber:

ITEM
1.
2.
3.
5.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM 6”
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO GEO 6”
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO ATÉ

100M

UND

QUANT

METRO
METRO
UND

1.000
420
10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1. O equipamento será montado em local onde possa ter condições de acesso e perfuração. A perfuração será com
abertura inicial de 10” em solo;
5.2. Abertura de 8 ½” em rocha alterada e abertura de 6” em rocha sã (parte não revestida). Ao término da perfuração o
poço será revestido o quanto necessário com tubo de aço DIN-2440, espessura da parede ¼” (5,0mm), diâmetro de 6” ou
geomecânico leve 154mm, filtro tipo Nold, diâmetro de 6”, com rosca e luva ou filtro geomecânico leve, utilizando-se filtro, há
necessidade de reabertura até a alteração em diâmetro 12”.
5.3. A profundidade mínima a ser perfurada é de 80,0m. Caso venha a encontrar problemas de ordem geológica que não
permita o prosseguimento da perfuração, o poço será entregue na profundidade em que se encontra.
5.4. O poço será entregue testado e em perfeitas condições técnicas de funcionamento, acompanhado do Perfil Construtivo
com descrição geológica e resultados do ensaio de vazão.
5.5. Será de inteira responsabilidade a elaboração do projeto do poço e responsabilidade técnica.

6.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços consistem no fornecimento previsto e necessário para perfuração de poço artesiano, observando-se as
normas técnicas brasileiras.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.1. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
7.1.1. Atestado de capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará através do fato da licitante possuir em seu
quadro permanente, na data de abertura desta licitação, Engenheiro(s) ou Geólogo(s) responsável(is) técnico(s), dentro das
atribuições profissionais inerentes ao objeto deste Edital, detentor(es) de Atestado(s), emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
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direito público ou privado, acompanhados da Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, registrado(s)/emitido(s) pelo CREA,
que comprove(m) já haver o(s) profissional(is) executado serviços pertinentes ao objeto desta licitação.
7.1.2. O(s) atestado(s) só será(ão) aceito(s) se o profissional em pauta possuir vínculo com o licitante, comprovado também
mediante Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com jurisdição sobre
o domicílio da sede da licitante.
7.1.3. O profissional constante da certidão acima, detentor do acervo técnico será obrigatoriamente o responsável técnico
pelos serviços objeto desta licitação.
7.1..4 O profissional detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da empresa
licitante, na condição de empregado, ou contratado a qualquer título, seja mediante registro na carteira profissional ou contrato
de prestação de serviço por prazo determinado ou indeterminado, cujo vínculo deverá existir na data da entrega das propostas
do referido Edital e deverá estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercício profissional,
comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação necessária;
8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
8.1. Constituem-se obrigações e responsabilidades da Contratada:
8.1.1. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA-BA, assinada pelo responsável pela
execução do poço;
8.1.2. O responsável pela perfuração e o responsável legal pela empresa deverão vistoriar previamente os locais onde serão
realizadas as perfurações;
8.1.3. Ter em seu quadro de pessoal pelo menos um profissional especializado, com habilitação técnica comprovada;
8.1.4. Submeter à aprovação prévia da fiscalização a adoção de medidas diferentes das previamente especificadas, em
virtude do surgimento não esperado de dificuldades intransponíveis, quando da execução dos serviços;
8.1.5. Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos quanto materiais, causados ao Contratante ou a terceiros, advindos da
falta de segurança quando da execução dos serviços de instalação ou manutenção;
8.1.6. Efetuar, ao final do serviço, limpeza completa do ambiente, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de
ocupação e uso;
8.1.7. Corrigir e/ou reexecutar os serviços e substituir materiais não aprovados pela fiscalização, caso os mesmos não
atendam às especificações;
8.1.8. Desenvolver os serviços em pleno uso das instalações, sem prejuízo ao andamento normal das atividades durante sua
execução;
8.1.9. Refazer os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais, impugnados tecnicamente pela Fiscalização,
ficando por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes dessas providências;
8.1.10. Fornecer ao trabalhador, obrigatoriamente, os serviços de proteção individual (EPI) adequados, obedecendo à
orientação normativa do Ministério do Trabalho e Emprego;
8.1.11. A ausência de previsão de qualquer procedimento técnico no Projeto Básico não exime a CONTRATDA da
obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de
funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas vigentes.
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
9.1. Constituem-se obrigações do Contratante:
9.1.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais
empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços;
9.1.2. Ordenar à contratada corrigir, refazer ou reconstituir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em
desacordo com as especificações;
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9.1.3. Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para sua correção;
9.1.4. Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em serviço e devidamente identificados, aos locais onde
os serviços estiverem sendo executados;
9.1.5. Fornecer todas as informações necessárias à Contratada para instalação dos equipamentos.
10. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será para execução dos serviços pelo período de (doze) meses,
sujeita a renovação por igual período, mediante contrato de prestação de serviços.
11. CONDIÇÕES GERAIS:
11.1. Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:
11.1.1. Não será permitido, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar as atividades da Ata de Registro de Preços ou do
contrato, ou seja, a perfuração do poço artesiano somente poderá ser executada por empresa especializada;
11.1.2. Legislação, Normas e Regulamentos diretamente relacionados ao projeto: Esta contratação será regida de acordo
com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao
objeto da Ata de Registo de Preços e do contrato, não se eximindo na justificativa de desconhecê-las e respondendo a
Contratada. Entre as principais, não sendo de caráter exaustivo, listam-se:
a) INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
b) ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (Lei nº 4.150 de 21/11/62);
c) ABAS Associação Brasileira de Águas Subterrâneas;
d) EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
12. MATERIAIS BÁSICOS
12.1.Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa
obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.
12.2. Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se
efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta do Município.
13. INSTALAÇÃO NO LOCAL DOS SERVIÇOS
13.1. A empreiteira poderá utilizar um ambiente existente no local para guarda de materiais e ferramentas por sua conta e
risco.
13.1.2. Competirá à Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução
dos serviços contratados, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI), proteção coletiva (EPC), PPRA, PCMAT
e PCMSO. Explosivos: É vedado o emprego de explosivos sob qualquer pretexto.
13.1.3. Perfuração: A perfuração será por métodos percussivos ou rotativos, obedecendo às recomendações da Associação
Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS. Equipamentos: Na perfuração serão utilizadas máquinas perfuratrizes ou de
percussão. Os testes de vazão serão feitos com bombas de pistão, de eixo prolongado ou submersas, não sendo aceitos
testes com compressores de ar (sistema “airlift”). A vazão horária será a prevista pelo autor do projeto de instalação hidráulica.
A determinação dos níveis hidrostático e hidrodinâmico serão feita mediante o emprego de sonda elétrica ou de indicador
pneumático. Serão exigidos os testes de verticalidade e alinhamento abaixo prescrito:
13.1.3.1. A verticalidade e o alinhamento serão verificados descendo-se no poço até o fundo, posição mais baixa prevista
para instalação da bomba, um segmento de tubo de 12,0 metros ou um gabarito do mesmo comprimento. A diferença entre
o diâmetro interno do revestimento ou perfuração e o diâmetro externo do prumo não poderá ser maior do que 12mm. No
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caso de utilização de gabarito, será ele constituído de haste rígida, com três anéis de 30 cm de largura cada um. Os anéis
serão perfeitamente cilíndricos e espaçados, de modo que dois deles fiquem nas extremidades e um deles no meio da haste.
A haste apresentará rigidez que mantenha o alinhamento dos eixos dos anéis. Se o gabarito não deslizar livremente até o
fundo, ao longo do revestimento ou furo, ou se o poço, em cada 30 (trinta) metros de profundidade, se desviar da vertical de
uma distância superior a 2/3 do menor diâmetro interno do trecho em exame, a verticalidade e o alinhamento serão corrigidos
pela empreiteira, ás suas custas e, em caso de não conseguir êxito nessa tentativa, a fiscalização não procederá ao
recebimento do poço.
13.1.4. Amostragem: As amostras serão coletadas a intervalos de 5,0 (cinco) metros ou sempre que houver mudança nas
condições geológicas. As amostragens serão acondicionadas em sacos plásticos cujas dimensões sejam de 10 a 12 cm, por
13 e 15 cm. As amostras serão identificadas com as seguintes características: nº do poço, local da obra, cota em que foi
coletada e indicação de ter sido ou não lavada. De preferência, as amostras serão acondicionadas no estado em que forem
retiradas, apesar de se admitir a lavagem, conforme referido no item precedente.
13.1.5. Revestimento: O poço deverá ser entregue revestido, testado, cimentado superficialmente de modo a evitar
contaminação e estabeleça uma ligação única entre o aquífero aproveitado e o ambiente externo e isolando-o das demais
camadas. A profundidade esperada nesta contratação é mínima de 80m com diâmetro do furo medindo 6” revestido em tubo
GEO 6’’, pré-filtro de PEDREGULHO USINADO, com granulometria compatível com as aberturas do filtro e com a rocha
encaixante. Todos os materiais deverão ser aplicados em quantidades rigorosamente compatíveis com o perfil litológico,
garantindo dessa forma uma vazão máxima e maior vida útil ao poço.
13.1.6. Materiais: O tubo de revestimento será colocado em toda a profundidade do poço, até o mínimo de 3 metros na rocha
firme, desde que a sonda perfure sedimentos não consolidados, rochas sedimentares friáveis e rochas decompostas em
geral, ressalvadas a utilização de filtros a serem locados e especificados durante a perfuração. Os tubos de cravação de
200mm (8”) e de 250mm (10”) são indispensáveis onde houver sedimentos não consolidados, rochas sedimentares friáveis
e rochas decompostas. Os tubos de revestimentos citados no item precedente obedecerão ao disposto na DIN – 2440, serão
dos tipos galvanizados, sem costura, com luva e rosca, não sendo admitido diâmetro inferior a 150mm (6”). O aproveitamento
da água dos horizontes aquíferos junto aos sedimentos não consolidados, rochas sedimentares friáveis e rochas
decompostas, em geral, será feito mediante ao emprego de filtros especialmente construídos para tal fim. As aberturas ou
malhas dos filtros serão compatíveis com a granulação de material do aquífero, a fim de evitar obstrução, perda de água e
invasão de areia no poço. A especificação final dos filtros deverá ser efetuada após o exame granulométrico das amostras a
serem retiradas durante a perfuração. Não será permitida a improvisação de filtros, tal como o rasgamento ou perfuração do
tubo de revestimento. Os filtros das marcas especificadas no projeto serão definitivamente caracterizados durante a
perfuração e previamente aprovados pela fiscalização.
13.1.7. Laudo Final: Verificação da vazão, com indicação do equipamento utilizado. Determinação do nível hidrostático e nível
hidrodinâmico, com indicação do equipamento utilizado. Perfil do poço com a classificação das camadas utilizadas bem como
a indicação do equipamento empregado nos testes de verticalidade e alinhamento. Formal declaração de que foi efetuado
“plunchamento”, no caso adiante previsto. Análise química e bacteriológica das águas (por conta do Município). Resultado
da medição do poço. Especificação do equipamento a ser utilizado para o recalque da água e para o tratamento da mesma,
porventura necessária.
13.1.8. Cimentação: A cimentação será executada sempre que julgada necessária para evitar a poluição do poço por águas
superficiais.
13.1.9. Ensaios, Testes e Verificações: A colocação dos filtros, a medição do poço, os testes de verticalidade, alinhamento,
vazão e a retirada da amostra da água para exame de laboratório serão feitos na presença da fiscalização.
14. DA EXECUÇÃO
14.1. Os serviços serão executados ao longo do período de vigência da Ata de Registro de Preços, que terá vigência de 12
(doze) meses, mediante a expedição da Ordem de Serviços por pessoa credenciada pela respectiva Unidade.
Edital Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP
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15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado em até o décimo dia útil do mês subsequente à sua execução, após a entrega da nota
fiscal devidamente atestada pelo setor competente.
16. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
16.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria de Administração e Finanças, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
16.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou fornecimento de
produto inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. A Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida ou as unidades envolvidas, reservam-se o direito de impugnar os
serviços executados, se esses não estiverem de acordo com as especificações;
17.2. Havendo irregularidade quanto a qualidade dos serviços executados, suspeitos de falhas estruturais ou uso indevido
de matriais e mão de obra, ou que não atenderem as especificações e critérios constantes neste termo, no edital, na Ata de
Registro de Preços ou no contrato, serão os mesmos recusados, respondendo os responsáveis por infração prevista na Lei
Federal 8.666/93, Lei Federal nº. 6.437/77, Código de Defesa do Consumidor.
17.3. Os serviços recusados ou rejeitados deverão ser refeitos por conta e risco da empreiteira, de acordo com as
especificações técnicas solicitadas e aceitas pela mesma, de comprovada eficiência e qualidade, sem nenhum ônus para o
município;

TERMO DE REFERÊNCIA
INTERESSADO
Divisão de Engenharia.
Conceição do Almeida – Bahia, 22 de abril de 2020.
___________________________________
Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4
APROVAÇÃO
Aprovo o presente Termo de Referência, tendo em vista que o mesmo foi elaborado de forma conveniente e oportuna para
atender a demanda para perfuração, revestimento e limpeza de poços artesianos no âmbito do Município de Conceição
do Almeida – Bahia.
Conceição do Almeida – Bahia, 22 de abril de 2020.
______________________________________
Sandro Souza Uzêda Luna
Secretária da Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos
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Anexo II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP

Sr. Pregoeiro,
Em atendimento ao Edital do Pregão Presencial n°. 008/2020 SRP, pelo Sistema de Registro de Preços - Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, apresentamos nossa Proposta de Preços para

o EVENTUAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA, conforme especificações técnicas do Anexo I, objeto do referido processo
licitatório, conforme abaixo especificado:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: ()
BANCO: ()

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Celular: ()
AGÊNCIA Nº.:

E-MAIL:
CONTA CORRENTE Nº:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME:
RG Nº.:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF:

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS
ITEM
1
2
3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM 6”
SERVIÇOS DE REVESTIMENTO GEO 6”
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO ATÉ 100M
VALOR TOTAL

UND

QUANT

METRO
METRO
UND

1.000
420
10

PREÇOS
UNITÁRIO
TOTAL

Resumo da Proposta
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ __.___,__ (VALOR POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.
_____________________________________________________

Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Função)
Doc. de Identidade nº._____
CPF nº. _____
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ANEXO III
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP

Prezados Senhor,

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s)
Procurador(es) o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como
meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto à Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida
– Bahia, praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão
Presencial n°. 008/2020 SRP, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los,
apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando
tudo como bom, firme e valioso.
(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.
_____________________________________________________

Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Função)
Doc. de Identidade nº._____
CPF nº. _____
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ANEXO IV

DECLARAÇÕES

Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº 008/2020 SRP

Prezados Senhor,

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio de
seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF
nº_____________, DECLARA QUE:
De acordo com o disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº.
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
Sim ( )

Não ( )

Que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.
Igualmente, declara que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado
na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados
no Edital da licitação referenciada.
Declara também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa
plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Que se enquadra no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º (microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa):
Sim ( )


Não ( )

Que a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 SRP, foi elaborada de

maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Edital Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP
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Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº

008/2020 SRP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 SRP, quanto a participar ou não da referida
licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 SRP, não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 SRP, antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 SRP, não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, antes da abertura oficial das propostas;


Que a empresa não possui no seu quadro societário pessoas que tenham vínculo de forma direta ou indireta

com o município, a exemplo de cargo de confiança (cargo comissionado), contrato temporário de prestação de
serviços ou servidor efetivo; e


Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.


Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 SRP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e

dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação
em que se encontra para a realização do fornecimento a que se refere o PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
SRP.
Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações
acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na
desclassificação do presente certame.

(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.
_____________________________________________________

Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Função)
Doc. de Identidade nº._____
CPF nº. _____

(APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO)
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ANEXO V
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020 SRP
Minuta da Ata nº. __/___

Processo Administrativo nº. 248/2020.
Ata de Registro de Preços nº ___/_____, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Presencial n°.
008/2020 SRP, que tem como objeto a eventual contratação de empresa especializada na área de engenharia
para execução de serviços de perfuração, revestimento e limpeza de poços artesianos no âmbito do município
de Conceição do Almeida - Bahia, com início às _____ horas do dia _____ de _______ do ano de ________,
presentes de um lado a Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA, inscrita no CNPJ sob o nº.
13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia,
CEP 44.540-000, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços, por intermédio do seu Prefeito Municipal
Excelentíssimo Senhor ADAILTON CAMPOS SOBRAL, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade nº.
_____, CPF n°. _______, podendo ser encontrado na sede do município no endereço supracitado, doravante
denominado MUNICÍPIO, e do outro lado a empresa .................., pessoa jurídica do direito privado, inscrita no
CNPJ

(MF)

sob

o

nº.

com

sede

na

..........................,

representada

pelo

Senhor

(a).......................,..............,.................., doravante denominada simplesmente como FORNECEDOR, firmam a
presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº
.................... e homologada em .........., referente ao Pregão Presencial n°. 008/2020 SRP para Registro de
Preços, nos termos da Lei Federal 10.520/02 , Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 211/2013 e
legislação pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:
1.
1.1.

OBJETO
O objetivo desta Ata é o REGISTRO DOS PREÇOS, conforme Especificações, quantitativos e preços

constantes no Anexo I deste Termo, que tem como objeto a EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO,
REVESTIMENTO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA - BAHIA, classificados no Pregão Presencial n°. 008/2020 SRP, conforme especificações e
condições constantes no Termo de Referência, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa
das quantidades estimadas dos serviços a serem realizados pelo Município, na medida das suas necessidades
e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integra, como se transcrito estivesse, tornandose, juntamente com o edital, partes indivisíveis e inseparáveis desta ata.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de doze meses, contado a partir da data de assinatura desta
Ata, ou seja, com início no dia __/___/____ e término no dia ___/___/_____, admitida a prorrogação igual
período da vigência da Ata de Registro de Preços, inclusive com renovação integral das quantidades, quando a
Edital Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP
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proposta continuar se mostrando vantajosa aos órgãos e entidades participantes, durante o qual os licitantes que
tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições
fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.4.

É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da Fornecedor com outrem, a cessão ou

transferência, total ou parcial desta Ata de Registro de Preços, bem como a fusão, cisão ou incorporação do
Fornecedor, não se responsabilizando o Município por nenhum compromisso assumido pelo Fornecedor com
terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição do
Município, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.6. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar a execução dos serviços que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações,
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos licitantes vencedores, ou, cancelar esta Ata de
Registro de Preços, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantido ao
Fornecedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
1.7. Da Utilização da Ata de Registro de Preços (do Decreto Municipal nº 211/2013)
1.7.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que tenha participado da formação inicial do Registro de Preços, mediante o envio de suas estimativas de
consumo;
1.7.1. Carona: Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado da formação
inicial do Registro de Preços, poderão participar desta Ata de Registro de Preços, mediante envio de suas
estimativas de consumo, desde que devidamente comprovada as vantagens e, respeitadas, no que couber
as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 211/2013,
que regulamenta do Sistema de Registro de Preços no âmbito do Município de Conceição do Almeida Bahia.
1.7.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso desta
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que
este indique os possíveis licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.
1.7.3. Fica estabelecido que a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, desde que haja disponibilidade de quantitativos para
atendimento, nos termos Decreto Municipal nº 211/2013.
2.

PREÇO

2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo I desta Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do Fornecedor, como também fardamento, transporte
de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do Fornecedor das suas obrigações.
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2.3. O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no site oficial
do Município de Conceição do Almeida, Estado da Bahia: http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/diarioOficial os
preços registrados, para orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal .
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega do
objeto.
3.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução de cada Ordem de Serviços, correrão à conta da dotação
orçamentária correspondente a cada órgão ou entidade solicitante.
4.

DA EXECUÇÃO

4.1. Como condição para a manutenção desta ata de Registro de Preços, o Fornecedor deverá manter, durante
todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
4.2. O Fornecedor entregará os serviços solicitados no prazo estabelecido de acordo com a necessidade do
Município, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;
4.3. O Fornecedor disponibilizará os serviços aos órgãos e entidades participantes através da Ordem de
Serviços, imediatamente, de acordo com os critérios previstos no ato convocatório.
4.4. Os órgãos e entidades solicitarão ao Fornecedor, por escrito, através de Ordem de Serviços, e dentro do
prazo de validade da Ata do Registro de Preços, os serviços licitados de acordo com suas necessidades e
respeitados os limites máximos estabelecidos no edital e na ordem de classificação das propostas.
4.5. Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas no edital, poderão executar,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a
capacidade de execução dos serviços em obedecida a ordem de classificação das respectivas propostas.
4.6. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar esta ata, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, quando do seu recebimento, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham os
seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a convocação da execução dos serviços
registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto Municipal nº
211/2013, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93.
4.7. Na hipótese de os demais licitantes não acatarem a convocação pelos preços apresentados pelo primeiro
colocado, a Administração poderá convocar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço
por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá ser
comprovado nos autos.
4.8. A assinatura desta Ata de Registro de Preços deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
4.9. Em consonância com o Decreto Municipal nº 211/2013, esta Ata de Registro de Preços estará sujeita às
regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto ao prazo de vigência.
4.9.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços das propostas
apresentadas no respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado,
quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
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desequilíbrio econômico-financeiro dos preços apresentados, devendo ser instaurada pela própria Administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.9.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes na Ata de Registro de Preço, os
acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
licitada para cada item registrado.
4.10. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes
pactuantes.
5.

DO LOCAL E FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS

5.1. Além das cláusulas constantes no Edital e seu Termo de Referência, que são partes indivisíveis e
inseparáveis desta ata de Registro de Preços, o fornecimento será feito seguindo as seguintes recomendações:
Os serviços, após a sua conclusão, serão entregues diretamente no município, mediante laudo

5.1.1.

de conclusão assinado pelo representante legal da empresa e seus responsáveis técnicos, que serão
atestados das Secretarias competentes.
Os serviços deverão serão executados na medida da sua necessidade, ao longo do período de

5.1.2.

vigência desta Ata de Registro de Preços, mediante a expedição Ordem de Serviços, por preposto
credenciado de cada unidade.
A execução dos serviços será feita de forma fracionada de acordo com as necessidades do

5.1.3.
Município;
5.1.4.

O Fornecedor deverá estar apto à execução dos serviços licitados imediatamente após a

assinatura desta ata de Registro de Preços;
5.1.5.

Os serviços serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do

Pregão Presencial n°. 008/2020 SRP e seus anexos e na proposta apresentada pelo Fornecedor;
5.1.6.

O recebimento dos serviços será processado por Servidor designado pela Secretaria solicitante,

na presença da fiscalização, assim como na realização dos testes que se fizerem necessários para aceitar
ou rejeitar os serviços entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura;
5.1.7.

Os serviços deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o

número da respectiva Nota Fiscal, o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de
emissão, a descrição básica;
5.1.8.

Para efetuar os testes que se fizerem necessários, assim como o atesto da Nota Fiscal/Fatura o

servidor a que se refere o item 5.1.6. adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
data de recebimento dos serviços nas dependência da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida –
Bahia.
5.1.9.

No caso de rejeição dos serviços, o servidor designado nos termos do subitem 5.1.6. emitirá

termo de rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em
que o Fornecedor deverá refazer os serviços rejeitados, visando atender plenamente às exigências do
Edital, dando início no prazo de 24 horas, a contar da data do recebimento da notificação efetuada pela
Secretaria Municipal requisitante, devendo os novos serviços ser entregues sem qualquer ônus para esta
última, condicionando ao saneamento da situação a sua aceitação.
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5.1.10. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do município ou que não possam ser
considerados como responsabilidade do Fornecedor detentor desta ata de Registro de Preços, não serão
considerados para efeito de contagem do prazo máximo para a entrega dos produtos, objeto desta ata de
Registro de Preços.
6.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento devido ao Fornecedor do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente, até o
10º. Dia útil, contado a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Município o
recebimento definitivo do objeto licitado.
6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas pelo Fornecedor detentor desta ata de Registro de
Preços, todas as condições estabelecidas no Pregão Presencial n°. 008/2020 SRP e seus anexos, com a efetiva
entrega dos serviços executados, objeto da licitação.
6.3. Caso o Fornecedor desta ata de Registro de Preços seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresa e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor.
6.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento
será devolvido ao Fornecedor detentor desta ata de Registro de Preços ficará pendente até que tenham sido
adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município.
6.5. O pagamento de que trata o subitem 6.1. desta Cláusula estará condicionado à comprovação da regularidade
fiscal do Fornecedor detentor desta ata de Registro de Preços, por meio de consulta “on line” ou por outro meio
de certidões expedidas pelos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas.
6.6. Havendo ocorrência de alguma irregularidade quando a regularidade fiscal, o Fornecedor detentor desta ata
de Registro de Preços, terá o prazo de trinta dias corridos, contados de sua notificação para regularizar a sua
situação ou apresentar justificativas a ser avaliada pelo Município, sob pena de aplicação de sanções e até
convocação de licitantes remanescentes.
6.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
6.7. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte do Fornecedor.
6.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a
cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
6.

MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

6.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art. 65 da
Lei Federal 8.666/93.
6.2. A revisão de preços Registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do Fornecedor, ou por iniciativa da
Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal nº 211/2013, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados,
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devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços
e disponibilizando-o no site oficial
6.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao praticado no mercado o órgão
gerenciador deverá:
I - convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o fornecedor, detentor do preço
registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência das Ordens de Serviços, para as quais
tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ou cancelamento do preço registrado, ou
não comprovar a veracidade das alegações apresentadas no pleito de negociação.
6.5. No processo de negociação, o fornecedor somente poderá apresentar novo preço para o item de sua
proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços.
6.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para
a contratação do item.
6.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos fixados
pelo órgão controlador.
6.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor
o preço que se tornou excessivo.
6.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
7.

FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.

Competirá ao Município - Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao acompanhamento da

execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização do Município
não eximirá o fornecedor de total responsabilidade na execução do contrato.
7.1.1 Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a)

anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta Ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
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b)

transmitir ao Fornecedor instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;

c)

adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta Ata de

d)

esclarecer prontamente as dúvidas do Fornecedor, solicitando ao setor competente da Administração,

e)

cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de

Registro de Preços;
se necessário, parecer de especialistas;
contratos e convênios;
f)

solicitar do Fornecedor, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.

7.1.2 Competirá ao Órgão Gestor do Registro de Preços:
a)

anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução desta ata de Registro de Preços,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

b)

dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;

c)

adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução desta ata de
Registro de Preços;

d)

promover, com a presença do Fornecedor, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos;

e)

cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira

f)

fiscalizar a obrigação do Fornecedor de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade

de contratos e convênios;
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
como o regular cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
g)

ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados do Fornecedor, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo tal procedimento
por exclusiva conta do Fornecedor, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;

h)

solicitar do Fornecedor, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
desta ata de Registro de Preços.

7.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no Inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do Município,
considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto licitado, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
7.4. O município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição dos serviços em desacordo com as
especificações do objeto da licitação.
7.5 O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade d
execução dos serviços, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município .
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7.6. Em caso de divergência entre a Ordem de Serviços e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os serviços efetivamente
entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada ao
Município para adoção das providências cabíveis.
8. PENALIDADES
8.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se o infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecução desta ata de Registro de Preços, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará
o Fornecedor à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor desta ata de Registro de Preços, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a Ordem de Serviços;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia

fornecimento não realizado;
subsequente ao trigésimo.
8.2.1.

A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente esta Ata de

Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.2.2.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do Fornecedor

faltoso.
8.2.3.

Se o valor da multa exceder ao valor das obrigações do Município para com o Fornecedor, além da perda

deste, o Fornecedor responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
8.2.4.

Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do

pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá

o

Fornecedor da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
8.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
8.5.

O registro de preço do fornecedor poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº

8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
I. não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou desta Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do
Registro de Preços;
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III - o fornecedor der causa à rescisão administrativa desta Ata de Registro de Preços, por um dos motivos
elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
9.

RESCISÃO

9.1.

A inexecução, total ou parcial desta ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as

consequências as previstas na Lei Federal 8.666/93.
9.2.

A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Município nos casos enumerados nos

incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
9.3.

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja

culpa do Fornecedor, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma
do art. 79 do mesmo diploma.
9.4.

Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por inidoneidade

superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das
condições do mercado.
9.5.

Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas

seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
9.5.1.

A comunicação do cancelamento do preço registrado do Fornecedor, nas hipóteses previstas neste item

será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
9.5.2.

Na hipótese prevista no inciso I do item 9.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração

poderá proceder à negociação com o Fornecedor, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim de
compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
9.5.3.

No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita mediante

publicação no Diário Oficial do Município, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da
publicação.
9.6.

O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências do instrumento convocatório.
9.6.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o Fornecedor
fica obrigado a garantir a execução dos serviços, objeto desta ata de Registro de Preços, sendo que este prazo
poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a análise do pleito.
10. VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo
licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
11. DO FORO
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As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.

Local (município e estado), ____ de ________ de _______.

MUN. DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito
Município

__________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX
Fornecedor

__________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________
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ANEXO VI
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA

Nº.: XXX/XXXX
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE
ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO

DO

ALMEIDA

–

–

BAHIA

PREFEITURA

MUNICIPAL E A EMPRESA XXXXXXXXX, COM ORIGEM NO
PROCESSO

DE

LICITAÇÃO

PREGÃO

PRESENCIAL

Nº.

008/2020 SRP.
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: De um lado, na qualidade de CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
- BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº
13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº, Centro, Conceição do Almeida – BA, CEP
44.540-000, neste ato representado por seu Prefeito, Exmo. Sr. ADAILTON CAMPOS SOBRAL, brasileiro,
portador da Cédula de Identidade nº. XXXXXXX, CPF n°. XXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade,
assistido juridicamente pelo Procurador Geral do Município, podendo ser encontrado na sede do município no
endereço supracitado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE
CONTRATADA: Do outro lado, na qualidade de CONTRATADA, a empresa XXXXXXXXXXX, pessoa jurídica do
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. XXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato
representada por seu XXXXXXX, Sr (ª). XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Cédula de
Identidade nº. XXXXXXX, CPF n°. XXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXX, podendo também ser
encontrado no endereço supracitado, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
Cláusula Prévia – Da Fundamentação Legal:
As partes firmam o presente Contrato, decorrente do resultado do processo licitatório Pregão Presencial nº.
008/2020 SRP, Processo Administrativo nº. 248/2020, sujeitando-se os contratantes a Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações, pelo Edital da referida licitação, seus anexos, pela Ata de Registro de Preços nº. XX/XXX e
às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo dar amparo legal, consubstanciando Processo Administrativo nº
248/2020 e processo licitatório Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA, em regime de empreitada, considerando incluídos nestas obras os
serviços preliminares relacionados à mobilização e desmobilização, carga e descarga de materiais, ferramentas
e equipamentos, taxas de leis sociais e riscos de trabalho, benefícios e despesas indiretas, materiais, mão de
obra, além de qualquer outro custo envolvido para se alcançarem os objetivos da presente obra, em
conformidade com as especificações contidas nos projetos e de acordo com as normas pertinentes da
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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como, do CREA e demais órgãos competentes da
Prefeitura.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
1. Os Serviços serão executados conforme Projeto Básico, Plantas, Memoriais, Especificações e demais
condições estabelecidas neste termo, pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, e Ordens de Serviços, as quais
farão parte deste instrumento como se nele estivessem transcritos, valendo expressamente, no que não
estiverem em contradição com os termos do mesmo instrumento.
2. Quaisquer omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente encontradas pela CONTRATADA no
decorrer da execução dos serviços, deverão ser comunicadas, por escrito, ao CONTRATANTE.
3. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos projetos, encargos gerais e especificações técnicas
fornecidas, sem o consentimento prévio, por escrito do CONTRATANTE.
4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (Art. 66 da Lei 8.666/93).
5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo órgão competente, por representante
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assistir a CONTRATADA e subsidiá-la de
informações pertinentes a essa atribuição;
6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. (Art. 67 § 1º e 2º da Lei 8.666/93).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1. O prazo de duração do contrato é de XX (XXXXX) dias, contados a partir da data da assinatura deste termo,
que serve como Ordem de Serviços, ou seja, com início no dia XX/XX/XXXX e o seu fim no dia XX/XX/XXXX,
podendo haver prorrogação contratual mediante fatos supervenientes e justificativa por escrito e a critério da
Administração.
3.1.2 - O CONTRATANTE assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra e instalações, assim como pelo cumprimento
dos elementos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE ou terceiros.
3.1.3 - Na ocorrência de tais fatos supervenientes, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais
serão encaminhados ao CONTRATANTE com antecedência de pelo menos 02 (dois) dias antes do evento, em
comunicação por escrito.
3.1.4 - Em se tratando de prorrogação do prazo final, os pedidos deverão ser encaminhados através de
requerimento, 10 (dez) dias antes de findar o prazo original, com comprovação de fatos que justifiquem tal
solicitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA GARANTIA
O prazo de garantia de conservação das obras e do funcionamento das instalações será de doze meses,
contados da data do recebimento provisório, excetuado dano comprovadamente decorrente de fato de terceiro,
caso fortuito ou força maior, obrigando-se a CONTRATADA a manter equipe de operação e manutenção durante
tal prazo.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor global do Contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXX), pago conforme a emissão
de Notas Fiscais e relatórios das medições realizadas, devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal de
Conceição do Almeida – BA.
a) O Município realizará as medições após ao término dos serviços de cada unidade, atestando a execução dos
mesmos, sendo que a CONTRATADA deverá apresentar uma fatura correspondente aos valores da mesma e a
preços unitários e totais.
b) Nenhum pagamento será efetuado por meio de boleto bancário, somente através de depósito em conta
bancária, informado pelo contratado em sua proposta. Para efetivação do recebimento, deverá ser observado o
calendário definido pela Administração Municipal, como sendo os dias 05 (cinco), 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco)
de cada mês, como as datas previstas para a liberação do crédito ou no primeiro dia útil posterior a estas datas,
observando o prazo de até 30 (trinta) dias após o faturamento e mediante a respectiva nota fiscal, com o aceite
do responsável pela execução da obra.
c) Deverá ser anexado à nota fiscal cópia da ART com a baixa da obra, a CND do INSS relativo à obra e o termo
de recebimento provisório da obra.
d) O Termo de Recebimento Definitivo da obra será emitido 30 (trinta) dias após o recebimento provisório das
obras, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento à CONTRATADA será efetuado, em correspondência com os serviços
prestados e com os valores fixados nesta cláusula, mediante apresentação de faturas e relatórios das medições
realizadas, devidamente atestadas por dois servidores que não o ordenador da despesa, e processadas segundo
a legislação vigente, adicionado à apresentação da documentação abaixo especificada:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva
com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de
Regularidade do FGTS;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.
f) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução da Obra, obrigatório no primeiro pagamento,
conforme Ordem de Serviço;
g) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de
pagamento;
h) Somente serão pagos os valores correspondentes às partes dos serviços efetivamente realizados e atestados
pelo fiscal;
i) A CONTRATADA deverá emitir as faturas de acordo com as quantidades expressas nos laudos de medição;
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j) No ato de pagamento será procedida a retenção do ISS na fonte, nos termos da Lei Municipal, devendo, para
tanto, a CONTRATADA discriminar, em cada fatura, o valor dos serviços.
l) As faturas que não estiverem corretamente formuladas, deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua
conferência à CONTRATADA, e o seu tempo de tramitação desconsiderado.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos serão feitos de acordo com a planilha de medição apresentada,
assim como do atestado de execução e ficha de ocorrência do período, efetuando-se em até cinco dias úteis
contados da data de apresentação da fatura emitida pela CONTRATADA, depois de aceitos os serviços pela
Fiscalização do CONTRATANTE, que conferirá e atestará a sua execução em conformidade com o cronograma
físico-financeiro. Os valores a serem faturados serão aqueles medidos pela dita Fiscalização;
PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento que for devido em razão de serviços eventualmente executados sem
previsão contratual, mas autorizados expressamente pelo CONTRATANTE, será efetuado também contra a
apresentação de fatura regularmente atestada, tendo por base: a) os preços unitários da planilha orçamentária;
b) os preços unitários praticados no mercado, apurados pelos fiscais do contrato, no caso de serviços não
previstos na planilha orçamentária.
PARÁGRAFO QUINTO - Incluem-se na composição dos preços, todas as despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços, inclusive quanto ao pagamento de impostos Federais, Estaduais e Municipais, sobretudo
2% (dois por cento) referente ao ISS.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 As despesas decorrentes das obras e serviços de ampliação e reforma das Escolas Municipais, correrão à
conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Unid. Orçamento:
Ativ./Projeto:
Elemento:

Fonte:

PARÁGRAFO ÚNICO – DA NOTA DE EMPENHO
Será emitida Nota de Empenho, à conta da dotação orçamentária especificadas nesta cláusula para atender as
despesas inerentes à execução deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações das partes cumprir fielmente este contrato, sob pena de sanções especificadas na Lei 8.666/93
e alterações posteriores, além das abaixo enumeradas:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA CONTRATANTE
1. Pagar à contratada nos termos da cláusula Quarta;
2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº. 8.666/93;
3. Solicitar, sempre que necessário, informações referentes à obra, ora objeto do presente instrumento, perante
a CONTRATADA;
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4. Designar um técnico para verificar a fiel execução do Contrato e atestar a execução dos serviços conforme as
diretrizes do projeto básico;
5. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, conforme
dispõe este instrumento, diligenciando nos casos que exijam providências corretivas;
6. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das notas fiscais e recibo devidamente atestados pelo
setor competente, e conforme as diretrizes estabelecidas na cláusula quarta do presente instrumento;
7. Recusar os serviços que não atendam às especificações previstas no edital e na proposta vencedora do
certame;
8. Permitir livre acesso ao local de trabalhos, de modo a viabilizar e facilitar a prestação dos serviços durante o
horário de expediente normal da repartição ou após ele;
9. O CONTRATANTE deverá receber e atestar as ordens de serviços, notas ou relatórios de eventuais visitas
técnicas, preventivas, corretivas ou sugestivas, devendo informar à CONTRATADA, por escrito, qualquer
irregularidade ou defeito que seja notado na confecção dos relatórios.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA
Além das obrigações constantes no edital, no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços nº.
XX/XXXX, são também obrigações da CONTRATADA:
1. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas, sendo-lhes vedado introduzir modificações
nas especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do CONTRATANTE;
2. Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
3. Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança, resistência recomendados pela ABNT;
4. Acompanhar o cronograma físico do serviço de modo a não provocar atrasos;
5. Atualizar o cronograma físico-financeiro, conforme o desenvolvimento dos serviços, obedecendo às
determinações da fiscalização;
6. Não subempreitar serviços definidos, no todo ou em parte;
7. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
8. Submeter-se à fiscalização do CONTRATANTE;
9. Executar dentro da melhor técnica os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), e demais órgãos necessários, as especificações, projetos e
instruções da fiscalização do CONTRATANTE.
10. Quaisquer modificações propostas pela CONTRATADA, decorrentes da incompatibilidade técnica entre o
projeto e as reais necessidades do órgão contratante, somente poderão ser introduzidas após sua análise e
aprovação do CONTRATANTE.
11. A CONTRATADA será responsável por uma limpeza rigorosa durante toda a execução dos serviços e ao
final.
12. A CONTRATADA deverá assegurar durante a execução das obras e serviços, até seu recebimento
provisório, a proteção e conservação dos materiais, equipamentos e dos serviços executados;
13. Será também de responsabilidade da CONTRATADA, executar as revisões e reparos em tubulações,
conexões e registros hidráulicos nos poços, assim como, prestar assistência técnica, realizar testes periódicos,
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medições, procedimentos de limpeza, conservação e calibração nas eletro bombas, quadros elétricos e seus
componentes, durante um período de 12 (doze) meses, como garantia dos serviços prestados.
14. Manter Responsável Técnico devidamente credenciado, através de ART e preposto aceito pelo
CONTRATANTE, para representá-lo na execução do Contrato;
9. Manter, em locais determinados pelo CONTRATANTE, placas de identificação dos serviços e da firma
executante e o pessoal em serviço devidamente identificados;
10. Corrigir, separar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais
empregados apontados pelo CONTRATANTE;
12. Submeter-se às disposições legais em vigor;
13. A CONTRATADA responsabilizar-se-á, para com o CONTRATANTE e para com terceiros pelo estrago, com
prejuízo ou danos causados ao CONTRATANTE ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência
ou negligência, próprias ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
14. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os encargos decorrentes da execução deste contrato,
inclusive os de natureza fiscal, em especial à retenção do ISSQN no montante de 5% (cinco por cento),
PROPORCIONAL A 50% sobre o valor da fatura, referente à Mão de Obra, social, civil e obrigacional e, quando
houver subordinação e vínculo empregatício, os de natureza trabalhista e previdenciária, não gerando para o
CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício, bem como quaisquer outras obrigações ou encargos não
previstos neste contrato;
15. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
16. Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços contratados ao
CONTRATANTE e, ou a terceiros, independentemente de dolo ou culpa;
17. O Recebimento Definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades legalmente
imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 5 (cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a sanálo sem ônus para o CONTRATANTE;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Compete ao titular do Setor de Engenharia, representar em nome do CONTRATANTE, acompanhar e
fiscalizar a execução do presente contrato, através de seus técnicos ou órgãos que ela designar a quem caberá
autorizar a emissão de faturas, alterações de projetos, substituição e materiais, bem como praticar todos os atos
que se fizerem necessários para a fiel execução das obras contratadas.
9.2. O documento hábil para aferição, comprovação e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes à execução das obras será o Diário de Obras, onde, tanto a CONTRATADA, quanto a fiscalização
deverão lançar a anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovação real do andamento das obras
e execução dos termos do presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado de
ambas as partes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A existência e a atuação da Fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e às suas
consequências e implicações, próximas ou remotas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As obras integrantes do conjunto objeto deste contrato serão fiscalizadas e
recebidas de acordo com o disposto nos Arts. 67, 68, 69, 73, Inciso I, alíneas “a” e “b” e Art. 76 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA indica como responsável técnico pela execução das obras e
serviços o (Engº. Civil) Sr. XXXXXXX, Carteira de Identidade de CREA-(XX) nº. XXXXXXXXX, que fica
autorizado a representá-la perante o CONTRATANTE e a Fiscalização desta em tudo o que disser respeito
àquela.
PARÁGRAFO SEGUNDO – CABERÁ À CONTRATADA: I – examinar os projetos, especificações técnicas e
detalhes construtivos relativos à execução das obras; II – elaborar o projeto executivo das obras e desenvolver
outros que lhe sejam complementares em harmonia com o projeto definido pelo CONTRATANTE e os termos
da proposta técnica que apresentou no certame licitatório, submetendo-os à aprovação da Contratante; III –
Observar, na execução dos serviços e obras e os projetos, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as
prescrições do Diário de Obras; IV – Indenizar as vítimas de danos decorrentes de atos ilícitos consumados ou
tentados nas dependências das obras e serviços sob a sua responsabilidade; V – providenciar junto aos órgãos
competentes, sem ônus para o CONTRATANTE, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos
em relação às obras contratadas; VI – arcar tom todas as despesas que referentes ao transporte, vertical e
horizontal, bem como carga e descarga, de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados e retirados do
local das obras; VII – arcar com eventuais gastos com o acesso ao local das obras e com a locação de bens,
móveis ou imóveis, que se demonstrarem necessários à execução destas; VIII – Fornecer todos os materiais,
mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, instalações e obras previstos;
IX – entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais e equipamentos utilizados
na sua execução, incluindo a limpeza das áreas adjacentes; X – colocar placa identificadora de obra pública, no
modelo padrão indicado pelo CONTRATANTE; XI – responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus
responsáveis técnicos, empregados, prepostos, subordinados e eventuais subcontratados; XII – responder
exclusiva e integralmente, perante o CONTRATANTE, pela execução dos serviços e obras contratados, incluindo
aqueles que subcontrata a terceiros; XIII – acatar as determinações do CONTRATANTE no sentido de reparar
e/ou refazer, de imediato, os serviços executados com vícios, defeitos ou incorreções; XIV – substituir, às suas
expensas e responsabilidade, os materiais que não estiverem de acordo com as especificações; XV – permitir e
facilitar, nos canteiros e frentes de obras, o trabalho de terceiros autorizados pelo Contratante; XVI – respeitar,
na execução das obras, as características ambientais da região, obrigando-se ainda, a transportar, para local
apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os materiais de “bota-fora”.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Edital Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

42

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
14 de maio de 2020
Ano IV • Edição Nº 2359

-49Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE descontará da parcela devida (Cláusula Quarta, retro) o valor de
qualquer multa que venha impor à CONTRATADA por descumprimento de qualquer ou condição deste contrato
ou do edital e que não seja determinante de rescisão contratual;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da multa à gravidade da infração até o máximo de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, em cada caso.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se a multa aplicada for superior ao valor da parcela devida, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente vincendos
ou cobrados judicialmente;
PARÁGRAFO QUARTO – Responderá por perdas e danos, a serem apuradas em ação própria, a parte que
infringir qualquer cláusula deste contrato;
PARÁGRAFO QUINTO – A inexecução deste contrato, inclusive por atraso injustificado na sua execução,
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
IV -

10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em acatar a Ordem de Serviços;

V-

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;

VI -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.

PARÁGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a CONTRATADA pela responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A interrupção ou inexecução dos serviços por parte da CONTRATADA, por motivo
alheio à vontade do CONTRATANTE, obriga a CONTRATADA a pagar multa de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor deste Contrato, além das Sanções aludidas nos Artigos 86, 87 e 88 e seus incisos, da Lei 8.666/93 e
suas alterações, no que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar os serviços prestados, no todo ou
em parte, se em desacordo com o contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
Os acréscimos e supressões no presente Contrato obedecerão ao estabelecido no Art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO/DISSOLUÇÃO/PRORROGAÇÃO/ALTERAÇÃO

Edital Pregão Presencial nº. 008/2020 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

43

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
14 de maio de 2020
Ano IV • Edição Nº 2359

-50Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA RESCISÃO – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão,
com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n· 8.666/93 e suas alterações.
a) I - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses
previstas no Art. 78 e seus incisos e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA
qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstraram cabíveis em processo
administrativo regular; II - Inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, Art. 77, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
b) Constituem ainda motivos para a rescisão contratual:
1. Inadimplência de uma das partes, ou no caso de uma delas ensejar em falta ao que aqui foi pactuado, de tal
forma que não subsista condições para a manutenção do mesmo;
2. Superveniência de fatos que impeçam ou tornem inconvenientes o prosseguimento de sua execução, desde
que devidamente fundamentado;
3. Infringência de qualquer disposição prevista na Legislação Federal específica para realização de Contratos
Administrativos.
2. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
3. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
4. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra
nos prazos estipulados;
5. O atraso injustificado no início da obra;
6. A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à administração;
7. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão, ou incorporação não admitida no edital e neste contrato;
8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada, designado para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores;
10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
Contrato;
13. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
14. A supressão, por parte da administração de obras acarretando modificação do valor inicial do contrato além
do limite permitido no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
15 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 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 repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
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sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurando ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, ou
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
17. A não liberação, por parte da Administração, de área, local, ou objeto para execução de serviço ou
fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditivo da execução do
contrato;
19. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
20. O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e das demais
sanções aplicáveis, segundo as quais não assistirá à CONTRATADA nenhum direito a indenização, quando o
motivo da rescisão se enquadrar no item "1" a "13" e "18" acima relacionados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA DISSOLUÇÃO - O presente contrato poderá ser dissolvido de comum acordo,
bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
sem interrupção do curso normal da execução do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO– DA PRORROGAÇÃO – Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão
e de entrega das obras e serviços, admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas deste contrato e
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro e os motivos preconizados no Art. 57, § 1º,
Incisos de I a VI, §§ 2º, 3º e 4º, por escrito e protocolado, no decorrer de 10 (dez) dias anteriores à data e
expiração.
PARÁGRAFO QUARTO – DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a
apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA poderá subcontratar partes de obras, respondendo, perante o
CONTRATANTE, com exclusividade, pela fiel execução da integralidade das obras e serviços previstos neste
Contrato e em seu respectivo edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
O presente contrato está fundamentado quanto à Exigência de Licitação, com base no Art. 23, I, ‘b’ da Lei
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Federal nº. 9.412/2018, Decreto Municipal
098/2018, Decreto Municipal nº. 211/2013, Ata de Registro de Preços nº. XX/XXXX, sendo parte integrante e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

insolúvel do Processo Administrativo nº. 248/2020 e do Edital do Processo Licitatório Pregão Presencial nº.
008/2020 SRP, publicado nas formas da lei.
Aplica-se ao presente Contrato, tudo quanto dispõe a Lei 8.666/93, suas alterações e tudo aquilo que doutrina a
melhor jurisprudência para execução de contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DESTE CONTRATO
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Almeida - Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas
ao cumprimento do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, para
um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a
tudo presentes, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Conceição do Almeida – Bahia, _____ de ______ de _______

_____________________________________________________
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
Adailton Campos Sobral – Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX – Representante Legal
CONTRATADA

_______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________

_______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________
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Anexo I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS
(DE ACORDO COM O CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XX/XXXX)
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ANVISA ............................................... Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ASCOM .................................................................. Assessoria de Comunicação
CMS ...................................................................... Conselho Municipal de Saúde
CIEVS ................... Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
COVID-19 ........................................................................................ Coronavírus
EMAD ........................................... Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar
EqSF....................................................................... Equipe de Saúde da Família
IBGE .............................................. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ISGH ..................................................... Instituto de Saúde de Gestão Hospitalar
LACEN ................................................................................. Laboratório Central
MS ....................................................................................... Ministério da Saúde
OMS .................................................................. Organização Mundial da Saúde
ONU ................................................................. Organização das Nações Unidas
SAMU .............................................. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SESAB .................................................. Secretaria Estadual da Saúde da Bahia
SARA................................................ Síndrome da Angústia Respiratória Aguda
SARS ......................................................... Severe Acute Respiratory Syndrome
SG ............................................................................................. Síndrome Gripal
SRAG .........................................................Síndrome Respiratória Aguda Grave
SMS .....................................................................Secretaria Municipal da Saúde
SVO ................................................................... Serviço de Verificação de Óbito
SINAN................................... Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SUS .............................................................................. Sistema Único de Saúde
UBS ......................................................................... Unidade de Atêncao Básica
UPA .................................................................. Unidade de Pronto Atendimento
VE ................................................................................Vigilância Epidemiológica
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1. INTRODUÇÃO
Diante da Emergência de Saúde Pública do Novo Coronavírus (2019-n CoV)
e com base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal de
Saúde de Conceição do Almeida, por meio da Superintendência de Assistência à
Saúde e Coordenação de Vigilância Epidemiológica apresentam o Plano Municipal
de Contingência para Enfrentamento do vírus 2019-n CoV.
Tem como finalidade instrumentalizar os serviços de saúde da rede de
atenção à saúde, públicos e privados para implementação de ações adequadas e
oportunas, a fim de evitar a introdução do vírus e reduzir complicações e danos
ocasionados pelo vírus (2019-n CoV) na população. Destaca-se que as medidas a
serem adotadas deverão ser proporcionais e restritas aos riscos vigentes.
Neste

sentido,

vale

salientar

que

devido

as

constantes

atualizações

disponibilizadas pela OMS e MS, este Plano está sujeito a ajustes decorrentes da
sua utilização prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Município: Conceição do Almeida

Estado: Bahia

Regional de Saúde: Santo Antônio de Jesus (4ª DIRES)
Macrorregião: Leste

Microrregião: Santo Antônio de Jesus

Região Econômica: Recôncavo Sul (Recôncavo Baiano)
População: 17.889 hab. (IBGE/2010)
Emancipação: em 18/07/1890
Área: 284,836 Km²

Densidade Demográfica: 61,70 hab./Km²

IDH: 0,606 equivalente ao 120º lugar no ranking estadual.
Distância da Capital (Salvador): 160 Km
Distância de Feira de Santana: 80 Km
Distância de Santo Antônio de Jesus: 30 Km
Clima: Subúmido a seco
Temperatura: Entre 20 e 33ºC
Pluviosidade: 1.350mm/ano
Vegetação: Planície cercada por vegetação rasteira, com uma pequena parte da
mata atlântica.
Principais Atividades Econômicas: Agricultura para consumo interno, criação de
bovinos, indústria de calçados e cultivo de fumo com exportação.
Rios principais: Rio Mucambo e Rio Jaguaripe.
Limites Geográficos: São Felipe, Dom Macedo Costa, Sapeaçu, Cruz das Almas,
Castro Alves, Santo Antônio de Jesus e Varzedo.
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3.

OBJETIVOS E METAS

3.1 OBJETIVO GERAL
Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo
Coronavírus (COVID-19) no Município de Conceição do Almeida, diante da
Pandemia estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Monitorar oportunamente a possível emergência do novo Coronavírus (COVID19) no Município de Conceição do Almeida;



Organizar as ações de controle e vigilância, de acordo com o cenário
epidemiológico;



Definir as responsabilidades por componente (vigilância em saúde, assistência,
suporte laboratorial, comunicação e gestão);



Organizar e orientar o fluxo dos pacientes com suspeita de infecção pelo novo
Coronavírus (COVID-19), na rede municipal de saúde e com a rede de referência
definida pela SESAB.



Instituir o Comitê de acompanhamento das ações de prevenção e controle do
novo Coronavírus (COVID-19) a fim de garantir a promoção de ações
intersetoriais e o estabelecimento de responsabilidades por setores específicos.

3.3 METAS
 Notificar e investigar, em tempo oportuno, 100% dos casos de Coronavírus;
 Investigar, oportunamente, 100% dos óbitos suspeitos por Coronavírus
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4.

PERFIL DEMOGRÁFICO E DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
O município de Conceição do Almeida está localizado na região de Santo

Antônio de Jesus e possuía no último censo demográfico realizado em 2010, uma
população de 17.889 mil habitantes, sendo 48,66% (n=8.704) masculino e 51,34%
(n=9.185) feminino. No que se refere a faixa etária, 1,05% (=188) são menores de 1
ano; 12,55% (n=2.246) refere-se as crianças na faixa etária de 1 a 9 anos; 73,42%
(n=13.133) representa a faixa etária de 10 a 59 anos e 12,98% (n=2.322) são idosos
de 60 anos e mais (IBGE, 2010).
Habilitado em Gestão Plena, o município de Conceição do Almeida mantém a
Atenção Básica como a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede
de Atenção à Saúde - RAS, coordenando o cuidado e ordenando as ações e
serviços disponibilizados pelo município.

Possui uma cobertura de 100% da

Estratégia de Saúde da Família com um total de 06 (seis) Equipes de Saúde da
Família e 06 (seis) equipes de Saúde Bucal compostas por profissionais que
contemplam as equipes mínima e complementar conforme preconizado pela Política
da Atenção Básica.
Além das Unidades de Saúde da Família supracitadas, para atender a
população que reside em áreas mais distantes, o município dispõe de 09 (nove)
unidades satélites, reconhecidas na PNAB, 2017 como pontos de apoio, que são
contemplados com toda estrutura necessária para garantir atendimento de qualidade
para a população residente no território, inclusive, atendimento odontológico.
Também possui 100% de cobertura do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde, contando com um total de 48 (quarenta e oito) profissionais e 12 (doze)
Agentes de Combate às Endemias, estando todos como seus vínculos de trabalho
desprecarizados.
Assim, buscando a integralidade por meio da realização de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, a
Atenção Básica vem intensificando e fortalecendo periodicamente as ações
desenvolvidas em parceria com as equipes de Vigilância Sanitária, Vigilância
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Epidemiológica, Vigilância da Saúde do Trabalhador, Núcleo Ampliado de Saúde da
Família e Atenção Básica (NASF-AB) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
Complementando as ações da Rede de Assistência à Saúde, o município
também dispõe de um hospital municipal (CNES 2389592), o qual dispõe de 32
(trinta e dois) leitos (todos

ofertados ao SUS), distribuídos nas

seguintes

especialidades: cirúrgica (08), clínica geral (11), obstetrícia clínica (04), obstetrícia
cirúrgica (04) e pediatria (05). Apresenta perfil de hospital especializado de pequeno
porte, de natureza pública, constitutivo das redes de atenção (cegonha e urgência e
emergência) da região de Santo Antonio de Jesus, com funcionamento 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, com acesso por demanda
espontânea e referenciada, integrado aos demais pontos de atenção mediante
processos regulatórios. Dispõe ainda de serviço ambulatorial nas especialidades de
cardiologia, genecologia/obstetrícia, pediatria, ortopedia, urologia e serviços de
apoio diagnóstico e terapêutico com raio x, eletrocardiograma, ecocardiograma,
ultrassonografia, exames laboratoriais, fisioterapia e do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU.
Vale salientar que diante da situação de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, que
inevitavelmente irá aumentar as demandas de atendimento hospitalar, o município
vem investindo em adequações da estrutura física e na aquisição de novos
equipamentos com o intuito de atender efetivamente aos protocolos do ministério da
saúde.
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5.

COMPONENTES DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS
O Plano Municipal de Contingência do Coronavírus está estruturado em 07

(sete) componentes, cada um deles adaptado aos protocolos do Ministério da
Saúde, do Estado da Bahia e voltado para a sua operacionalização. São eles:
5.1 Vigilância em Saúde;
5.2 Atenção Básica à Saúde;
5.3 Assistência da Média e Alta Complexidade;
5.4 Assistência Farmacêutica e Laboratorial;
5.5 Assessoria de Comunicação;
5.6 Gestão e Financiamento.
5.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
5.1.1 Vigilância Epidemiológica (VE)
5.1.1.1 Organização da resposta à possível emergência do novo Coronavírus
(COVID-19)
A resposta à possível emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no
Município de Conceição do Almeida será organizada e implementada de acordo com
os três níveis propostos no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Cada nível de resposta levará em consideração
a avaliação do risco de introdução do novo Coronavírus e o impacto para a saúde
pública. Os cenários possíveis serão:
 Cenário de ALERTA – corresponde a uma situação em que o risco municipal
de introdução do COVID-19 seja elevado e não apresente casos suspeitos.
 Cenário de PERIGO IMINENTE – corresponde a uma situação em que há
confirmação de caso suspeito.
 Cenário de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - corresponde a uma
situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de
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Coronavírus (COVID-19) ou reconhecimento de declaração de Emergência de
Saúde Pública, no âmbito do Estado da Bahia.
5.1.1.2 Medidas de resposta ao novo Coronavírus (COVID-19)
As medidas de resposta à possível emergência do novo Coronavírus (COVID19), no município de Conceição do Almeida, levarão em consideração a declaração
de Pandemia pela OMS, a capacidade operacional da rede municipal de saúde e as
recomendações

dos

Planos

nacional

e

estadual

de

contingência

para

o

enfrentamento do novo Coronavírus - COVID-19. Poderão ser adotas medidas
contingenciais num possível cenário de transmissão autóctone/local (cenário de
emergência em saúde pública).
Em linhas gerais as medidas serão adotadas pelas seguintes áreas:


Vigilância em Saúde,



Assistência à Saúde,



Suporte laboratorial,



Medidas de Controle de infecção,



Assistência Farmacêutica,



Vigilância Sanitária;



Comunicação de Risco e Gestão.

Quadro 1 – Cenários de resposta da Vigilância Epidemiológica Municipal à
possível emergência do novo Coronavírus.
ALERTA

PERIGO IMINENTE

EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA

Sensibilizar os serviços de
saúde para a detecção,
notificação, investigação e
monitoramento de prováveis
casos suspeitos para
infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19)

Intensificar com a SESAB o
aprimoramento das ações
de investigação e controle.

Intensificar a orientação à
população quanto a
prevenção e controle do
novo Coronavírus (COVID19)
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Monitorar eventos e rumores
Monitorar eventos e
Divulgar atualização de
na imprensa, redes sociais e
rumores na imprensa,
procedimentos a serem
junto aos serviços de saúde.
redes sociais e junto aos
adotados no cenário de
serviços de saúde.
transmissão local.
Reforçar a importância da
Notificar, investigar e
Notificar, investigar e
comunicação e notificação
monitorar prováveis casos
monitorar prováveis casos
imediata de casos suspeitos
suspeitos para infecção
suspeitos para infecção
para infecção humana pelo
humana pelo novo
humana pelo novo
novo Coronavírus (COVIDCoronavírus (COVID-19).
Coronavírus (COVID-19)
19).
Emitir alertas para as
Coordenadorias Regionais
de Saúde, Unidades de
Atenção Primária à Saúde,
Unidades de Pronto
Atendimento, ao SAMU e à
Rede Hospitalar, sobre a
situação epidemiológica no
município, com orientações
para a preparação de
resposta, com medidas de
prevenção e controle para a
infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19)

Atualizar os alertas para as Intensificar a parceria com
Coordenadorias Regionais a SESAB e outros parceiros
de Saúde, Unidades de
para potencializar e
Atenção Primária a Saúde,
oportunizar as ações de
Unidades de Pronto
investigação e controle do
Atendimento, SAMU e à
novo Coronavírus (COVIDRede Hospitalar, sobre a
19)
mudança de cenário.

Monitorar o comportamento
dos casos de Síndrome
Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG), nos sistemas de
informação da rede, para
permitir avaliação de risco e
apoiar a tomada de decisão.

Intensificar a articulação
com os serviços de
referência organizados
pela SESAB (seguir Plano
Estadual de
Contingências para
Enfrentamento do Novo
Coronavírus - COVID-19)
para ajuste dos fluxos de
pacientes.

Elaborar e promover, em
Intensificar a articulação
parceria com a SESAB, a
com os serviços de
capacitação de recursos
referência organizados pela
humanos para a investigação
SESAB para ajuste dos
de casos suspeitos de
fluxos de pacientes.
infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19)

Orientar para a utilização
dos equipamentos de
proteção individual
apropriado para cada
situação.

Mobilizar a rede de
vigilância em saúde para a
preparação e adoção
oportuna de medidas
voltadas à prevenção e
controle do novo
Coronavírus (COVID-19)
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Articular com a rede de
Articular com a rede de
Acompanhar
serviços públicos e privados serviços públicos e privados oportunamente as revisões
de atenção à saúde o
de atenção à saúde o
das definições de vigilância,
aprimoramento e a detecção
aprimoramento e a
diante de novas evidências
de possíveis casos suspeitos
detecção de possíveis
ou recomendações da
nos serviços de saúde.
casos suspeitos nos
OMS/MS.
serviços de saúde.
---------

Adotar medidas de
isolamento domiciliar ou
hospitalar em casos de
suspeita.

Adotar medidas de
isolamento domiciliar ou
hospitalar em casos
confirmados.

Acompanhar oportunamente Elaborar e divulgar informes Elaborar e divulgar informes
as revisões das definições de
epidemiológicos sobre a
Epidemiológicos sobre a
vigilância, diante de novas
situação do novo
situação do novo
evidências ou
Coronavírus no município. Coronavírus (COVID-19) no
recomendações da
Município.
OMS/MS.
Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente.

Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente.

Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente.

Fonte: Adaptação do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV).

5.1.2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Abaixo seguem ações da Vigilância Sanitária Municipal em resposta à
possível emergência do novo Coronavírus.
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Quadro 2 - Cenários de resposta da Vigilância Sanitária Municipal à possível
emergência do novo Coronavírus.
ALERTA

PERIGO IMINENTE

Articular reunião com todos
Fiscalizar e notificar os
os responsáveis por
estabelecimentos do
estabelecimentos do
município (religiosos,
município (religiosos,
educacionais, comerciais,
educacionais, comerciais,
industriais e outros), que
industriais e outros), com o
não seguir as
objetivo de orientar sobre
recomendações Lei
medidas de prevenção
Estadual n° 13.706/2017 e
previstas na Lei Estadual n°
Lei nº 14.258 de 13 de
13.706/2017, que
abril de 2020 que dispõe
determina a obrigação da
sobre a obrigatoriedade
disponibilidade de oferecer de uso e fornecimento de
álcool gel aos
máscaras em
trabalhadores e clientes,
estabelecimentos
bem como na Lei nº 14.258
públicos, industriais,
de 13 de abril de 2020 que
comerciais, bancários,
dispõe sobre a
rodoviários, metroviários e
obrigatoriedade de uso e
de transporte de
fornecimento de máscaras
passageiros nas
em estabelecimentos
modalidades pública e
públicos, industriais,
privada, como medida de
comerciais, bancários,
enfrentamento à
rodoviários, metroviários e
disseminação do novo
de transporte de
coronavírus, causador da
passageiros nas
COVID-19, na forma que
modalidades pública e
indica, e dá outras
privada, como medida de
providências.
enfrentamento à
disseminação do novo
coronavírus, causador da
COVID-19, na forma que
indica, e dá outras
providências.

EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA
Fiscalizar, notificar e
aplicar sansões aos
estabelecimentos do
município (religiosos,
educacionais, comerciais,
industriais e outros), que
não seguir as
recomendações da Lei
Estadual n° 13.706/2017 e
Lei nº 14.258 de 13 de
abril de 2020 que dispõe
sobre a obrigatoriedade
de uso e fornecimento de
máscaras em
estabelecimentos
públicos, industriais,
comerciais, bancários,
rodoviários, metroviários e
de transporte de
passageiros nas
modalidades pública e
privada, como medida de
enfrentamento à
disseminação do novo
coronavírus, causador da
COVID-19, na forma que
indica, e dá outras
providências.
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Reforçar a utilização de
Reforçar a utilização de
Reforçar a utilização de
rotinas e procedimentos de
rotinas e procedimentos
rotinas e procedimentos
higienização das unidades
de higienização das
de higienização das
de saúde e na secretaria
unidades de saúde e na
unidades de saúde e na
Municipal de Saúde, em
secretaria Municipal de
secretaria Municipal de
especial interruptores,
Saúde, em especial
Saúde, em especial
puxadores, telefone,
interruptores, puxadores,
interruptores, puxadores,
corrimão.
telefone, corrimão.
telefone, corrimão.
Disponibilizar material
Disponibilizar material
Disponibilizar material
informativo para a
informativo para a
informativo para a
população sobre prevenção
população sobre
população sobre
e controle da infecção
prevenção e controle da
prevenção e controle da
humana pelo novo
infecção humana pelo
infecção humana pelo
coronavírus e outros vírus novo coronavírus e outros novo coronavírus e outros
respiratórios.
vírus respiratórios.
vírus respiratórios.
Monitorar o cumprimento
dos decretos municipais
pelos comerciários e
população, durante a
semana, finais de semana
e feriados, aplicando as
penalidades cabíveis para
os casos de
descumprimento

Monitorar o cumprimento
Monitorar o cumprimento
dos decretos municipais
dos decretos municipais
pelos comerciários e
pelos comerciários e
população, durante a
população, durante a
semana, finais de semana semana, finais de semana
e feriados, aplicando as
e feriados, aplicando as
penalidades cabíveis para penalidades cabíveis para
os casos de
os casos de
descumprimento
descumprimento

Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente

Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente

Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente

Fonte: Adaptado através do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV).
Fonte: Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV).
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5.1.3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
No intuito de apoiar e orientar sobre as medidas de prevenção e controle do
novo Coronavírus (COVID-19) foram formuladas orientações técnicas direcionadas
aos trabalhadores que porventura venham a ter contato com casos suspeitos do
novo Coronavírus (COVID-19).
Vale ressaltar que, os trabalhadores que atuam nos serviços de saúde
apresentam um maior risco de exposição, contaminação e infecção por agentes
biológicos patogênicos, incluindo o novo Coronavírus (COVID-19). Assim, é
essencial a adoção de medidas de prevenção e controle durante todas as etapas de
atendimentos

a

casos

suspeitos

ou

confirmados:

antes

da

chegada

do

usuário/paciente ao serviço, na triagem e espera do atendimento e durante toda a
assistência prestada.
Apenas a adoção integrada de todas as medidas é que garante a
minimização dos riscos de infecção nos ambientes de saúde. Estas medidas incluem
precauções padrão, tais como: proteção individual voltada aos trabalhadores e
controles administrativos, ambiental e de engenharia.
Neste cenário, é importante estar atento para a classificação da atividade
desenvolvida nos espaços e serviços de saúde para que sejam identificadas as
medidas de proteção indicadas para cada tipo de risco, considerando:


Trabalhadores da Assistência: agentes comunitários de saúde, assistentes
sociais; enfermeiros; farmacêuticos; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; médicos;
nutricionistas; odontólogos; psicólogos; técnicos e auxiliares de enfermagem e
de saúde bucal e; terapeutas ocupacionais.



Trabalhadores da Vigilância em Saúde: profissionais da vigilância sanitária,
epidemiológica, saúde ambiental; saúde do trabalhador; e dos laboratórios.



Trabalhadores da Gestão: administradores; diretores; gerentes; gestores.



Trabalhadores

do

Apoio:

auxiliares

administrativos;

almoxarifes;

trabalhadores da copa e fornecimento de alimentação.


Trabalhadores da Conservação: trabalhadores da conservação predial e
trabalhadores da limpeza.
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Obs: os trabalhadores citados são a título de exemplificação não se esgotando na
descrição acima.
5.1.3.1 Recomendações de uso de equipamento de proteção individual
 Recomenda-se o uso dos seguintes EPIs:
Para o atendimento de casos suspeitos de COVID-19 são recomendados:


Gorro;



Óculos de proteção ou protetor facial;



Máscara cirúrgica;



Avental impermeável de mangas compridas;



Luvas de procedimento.

Para a realização de procedimentos geradores de aerossóis os responsáveis
pela realização de procedimentos de casos suspeitos de COVID-19 devem utilizar os
EPI’s acima citados, substituindo a máscara cirúrgica pela máscara de proteção
respiratória (respirador particulado), com eficácia mínima na filtração de 95% de
partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3).
São exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis:


Intubação traqueal;



Aspiração nasofaríngea e nasotraqueal;



Ventilação não invasiva;



Ressuscitação cardiopulmonar;



Ventilação manual antes da intubação;



Broncoscopia;



Autópsia envolvendo tecido pulmonar;



Coleta de espécime clínico para diagnóstico de doenças respiratórias; dentre
outros.
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Figura 1. Cuidados de higiene e equipamentos de proteção individual (EPIs)
que devem ser fornecidos e utilizados pelos trabalhadores dos serviços de
saúde.

Nota: Os EPIs indicados dependem da atividade realizada pelo trabalhador e não
apenas da sua função.
Para os profissionais de limpeza, são obrigatórios os seguintes EPIs: luvas de
borracha de material resistente, cano longo ou curto para proteção das mãos e
proteção parcial de antebraços e as mãos; máscara cirúrgica (exceto em ambientes
onde estejam desempenhando atividades com possibilidade de geração de
aerossóis). Neste caso, utilizar máscara N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3; óculos de
proteção; botas de material impermeável, com cano alto e de solado antiderrapante;
avental impermeável; gorro (Figura 2).
Figura 2. Equipamentos de proteção individual (EPIs) que devem ser
fornecidos e utilizados pelos trabalhadores de limpeza e desinfecção dos
serviços de saúde.

Os EPIs que não são descartáveis, como óculos, botas e luvas (de borracha),
devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção e serem armazenados secos.
A periodicidade vai depender do tipo de procedimento ou atividade, indo desde
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diário até a cada atendimento. Para a limpeza dos equipamentos utilizar água,
sabão ou detergente, e para a desinfecção pode ser utilizado hipoclorito de sódio 1%
ou outros saneantes conforme orientação do fabricante. Após esse procedimento é
importante enxaguar abundantemente, para retirar todo o resíduo dos produtos
saneantes.
No caso das máscaras de proteção respiratória (respirador particulado) com
eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100,
PFF2 ou PFF3), deve-se proceder a troca quando estas estiverem saturadas, sujas
ou úmidas, o que pode acontecer durante o atendimento (individual ou em coorte).
Havendo necessidade de reutilização da máscara (respeitados os critérios para troca
já citados), observar as condições de acondicionamento e guarda do equipamento
(definidos pelo serviço/setor, considerando proteção adequada).
Conforme da Nota Técnica nº 4/2020 (atualizada em 31/03/20) 16, da Anvisa,
EXCEPCIONALMENTE, em situações de carência de insumos e para atender a
demanda da epidemia da COVID-19, as máscaras de proteção respiratória
(N95/PFF2 ou equivalente) poderão ser usadas por período maior ou por um número
de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que pelo mesmo profissional e
cumpridos todos os cuidados necessários, como por exemplo:
a) Para proteger a máscara da exposição às gotículas expelidas pelo
paciente, o trabalhador pode usar um protetor facial (face shield);
b) Os serviços de saúde devem definir um protocolo para orientar os
profissionais de saúde sobre o uso, retirada, acondicionamento, avaliação da
integridade, tempo de uso e critérios para descarte das máscaras;
c) Os trabalhadores devem sempre inspecionar visualmente a máscara antes
de cada uso, para avaliar sua integridade. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas,
amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas;
d) Caso não seja possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação
da máscara à face do trabalhador, a máscara deverá ser descartada imediatamente.
O número de reutilizações da máscara, pelo mesmo profissional, deve
considerar as rotinas orientadas pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar
do serviço de saúde e constar no protocolo de reutilização.
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Para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado
para não tocar na superfície interna e acondicione em um saco ou envelope de
papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem
hermeticamente fechadas.
Os elásticos da máscara devem ser acondicionados de forma a não serem
contaminados e facilitar a retirada da máscara da embalagem. As unidades de
saúde devem providenciar locais adequados para guarda das máscaras usadas
durante o turno, com identificação do nome do profissional na embalagem, sempre o
mais próximo possível do quarto do caso suspeito/provável/confirmado.
Ainda de acordo com a referida Nota Técnica 16, a máscara cirúrgica não
deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir
proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de
mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez.
IMPORTANTE
Em nenhuma hipótese, os EPI’s aqui relacionados devem ser compartilhados
entre os trabalhadores.
Após o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, devese realizar a retirada correta e o descarte adequado de todos os EPIs e,
imediatamente após o descarte, a higienização das mãos. Os resíduos
potencialmente infectados devem ser tratados antes da disposição final
ambientalmente adequada.

5.1.3.2 Atribuições dos serviços de saúde em relação aos epi
 Compete aos serviços de saúde em relação ao EPI:


Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos a
que estão expostos;



Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, a guarda e a
conservação;



Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;



Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
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Processos de aquisição de EPI serão realizados pela SMS e pelas
Organizações Sociais de Saúde que gerem as unidades de saúde municipais.

5.1.4 DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTADOS COM O COVID-19
Após o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção
humana pelo 2019-nCoV, deve-se realizar o descarte adequado de todos os EPIs e,
imediatamente

após

o

descarte,

a

higienização

das

mãos.

Os

resíduos

potencialmente infectados com o COVID-19 devem ser tratados antes da disposição
final ambientalmente adequada. O tratamento pode ser feito dentro ou fora da
unidade geradora, inclusive fora do estabelecimento, desde que respeitadas às
condições mínimas de acondicionamento e transporte destes resíduos. Esses
resíduos devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos devidamente
identificados como material potencialmente infectante.
5.1.5 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES
Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem
aqueles à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de
amônio. Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro. Portanto, preconizase a limpeza das superfícies do isolamento com detergente neutro seguida da
desinfecção com uma

destas

soluções

desinfetantes

ou outro desinfetante

padronizado pelo serviço de saúde e que seja regularizado junto à Anvisa. Mais
informações no “Manual de Segurança do Paciente: limpeza e desinfecção de
superfícies” da Anvisa.
Destacamos

abaixo

algumas

recomendações

relativas

a

limpeza

e

desinfeção:


Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para
a atividade a ser exercida e necessárias ao procedimento.



Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de
microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura
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úmida que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de
pisos.


Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida,
ensaboar, enxaguar e secar. Os desinfetantes com potencial para limpeza de
superfícies incluem aqueles à base de cloro, álcoois, alguns fenóis e iodóforos
e o quaternário de amônio.



É recomendado o uso de kits de limpeza e desinfecção de superfícies
específicos nas áreas utilizadas por pacientes em isolamento de contato.



Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de
trabalho, ainda com os profissionais usando EPI e evitando contato com os
materiais infectados.

5.1.6 PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE
O recolhimento e transporte para processamento dos equipamentos, produtos
e artigos utilizados deverá ser realizado de maneira adequada para prevenir a
possibilidade de contaminação de pele, mucosas e roupas ou a transferência de
microrganismos para outros pacientes ou ambientes, devendo os trabalhadores:


Utilizar vestimenta própria, touca e calçado fechado em todas as áreas
técnicas e restritas.



Utilizar todo os epis compatíveis com o risco inerente à atividade a ser
realizada



Não deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e
as vestimentas utilizadas em suas atividades.

5.1.7 PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Todos os trabalhadores que atuam em Unidades de Processamento de
Roupas de Serviços de Saúde (UPRSS) devem estar atentos à possibilidade de
manipulação de material contaminado com SARS-CoV-2 e adotar medidas de
prevenção e proteção que eliminem o risco de infecção. As informações a seguir
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estão harmonizadas como o “Manual de Processamento de Roupas de Serviços de
Saúde”, da Anvisa
Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agente biológico, como
é o caso do serviço de processamento de roupas, deve ter lavatório exclusivo
para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha
descartável e lixeira com abertura sem contato manual.

Esses profissionais devem observar a possibilidade de exposição a material
contaminado em todas as etapas do processamento de roupas provenientes de
serviços de saúde, como: durante a coleta, recepção, separação, pesagem e
lavagem. Uma atenção especial é necessária em situações que haja a manipulação
de roupa suja com sangue, secreções, excreções ou outros fluídos corpóreos.
Aos funcionários envolvidos no processamento de roupas potencialmente
contaminadas por COVID-19, recomenda-se:


Higienização correta e frequente das mãos.



Uso de EPIs durante o processamento de roupas de serviços de saúde: luvas,
máscara cirúrgica e proteção ocular, touca ou gorro, avental e botas.



Não tocar superfícies como maçanetas das portas e botão de elevadores com
as mãos enluvadas.



Sempre utilizar proteção ocular durante a separação e classificação da roupa
suja.
Todos os equipamentos médicos, as roupas utilizadas nos serviços de saúde

(ex: lençóis, fronhas, cobertores, toalhas, roupas de pacientes) e utensílios usados
em serviço gerais e refeições devem ser gerenciados de forma segura, de acordo
com procedimentos previamente estabelecidos nos serviços de saúde, conforme
descrito no “Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde”
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Quadro 3 – Cenário de resposta da Vigilância em Saúde do Trabalhador à
possível emergência do novo Coronavírus
ALERTA

PERIGO IMINENTE

EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA

Sensibilizar trabalhadores
da saúde e profissionais de
apoio sobre a prevenção da
transmissão de agentes
infecciosos em prováveis
casos suspeitos para
infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19)

Limitar o número de
trabalhadores do serviço
de saúde e familiares em
contato com os casos
suspeitos ou confirmados
de infecção humana pelo
(COVID-19). Sempre que
possível, designar uma
equipe do serviço de
saúde exclusivamente
para esses casos.

Intensificar a orientação
aos trabalhadores quanto
à prevenção e controle do
novo (COVID-19)

Elaborar, em parceria com
a Assessoria de
Comunicação (ASCOM),
material informativo e
manter disponíveis normas
e rotinas dos
procedimentos envolvidos
na assistência aos casos
suspeitos ou confirmados.

Investigar e monitorar
Investigar e monitorar
prováveis casos suspeitos prováveis casos suspeitos
para infecção humana
para infecção humana
pelo novo Coronavírus
pelo novo Coronavírus
(COVID-19) relacionada
(COVID-19) relacionada
ao trabalho.
ao trabalho.

Elaborar e promover, em
Manter registro e
parceria com a SESAB,
monitorar os
treinamento dos
trabalhadores que
trabalhadores sobre o uso e
entraram em contato
descarte adequado de
direto com casos
equipamentos de proteção suspeitos ou confirmados
individual e coletiva, de
seja em portos,
acordo com as orientações
aeroportos, fronteiras,
da NOTA TÉCNICA Nº
alfândegas, serviços de
04/2020
saúde, etc.
GVIMS/GGTES/ANVISA.

–

Fonte: Adaptado através do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV).
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Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV).

5.1.8 VIGILÂNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE EM SÁUDE
5.1.8.1 Fluxo das notificações - Atenção Básica e Hospital Municipal
Paciente com Síndrome Gripal – lançar no e-SUS (PEC e/ou CDS). Notificar e
encaminhar para a VIEP imediatamente – avaliar necessidade de coleta (conforme
protocolo) - VIEP irá lançar no E-SUS VE
Paciente com Síndrome Gripal Aguda Grave – Notificar e encaminhar para a
VIEP imediatamente – solicitar kit de coleta para VIEP (conforme protocolo) - realizar
coleta (conforme protocolo) - VIEP irá lançar e no SIVEP GRIPE.

5.1.8.2 Envio da amostra coleta


VIEP - após o lançamento em devido sistema – gerar número de

controle - lançamento no sistema GAL GERENCIADOR (Lacen);


Etiqueta de código de barras - impressa em duas vias;



Cópia do cartão nacional de saúde – CNS



Cópia do RG;



Impresso de controle do município - duas vias - para que o

laboratório possa acusar o recebimento da amostra.


A amostra deverá ser enviada para o LACEN em caixa térmica

exclusiva para este fim, lacrada, com gelox para manter a temperatura
adequada da amostra (+4 +8), controlada por termômetro, acondicionando
de forma que o material não vire;


Encaminhar caixa exclusiva para recebimento de novo kit vírus

respiratório (coleta do COVID), com gelox, termômetro e lacrada, pois,
caso o LACEN tenha disponibilidade, irá encaminhar para repor o estoque
do município;
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Resultado do exame - sistema GAL GERENCIADOR, dentro de



3 a 5 dias;


A equipe da Vigilância Epidemiológica e atenção básica, seguem

monitorando os pacientes com síndrome gripal, que estão em isolamento
domiciliar diariamente.
Diante da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
por

doença

respiratória,

causada

pelo

novo

Coronavírus

(COVID-19)

e

considerando-se as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a vigilância
do sistema de informação municipal deve atuar segundo as ações de vigilância em
três níveis de atenção: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública:

Quadro 4 - Cenários de resposta da Vigilância do Sistema de Informação e
Análise em Saúde à possível emergência do novo Coronavírus.
ALERTA

PERIGO IMINENTE

Sensibilizar os serviços de
Sensibilizar a Rede de
saúde para a detecção,
Vigilância e Atenção à
notificação, investigação e Saúde organizada sobre a
monitoramento de prováveis situação epidemiológica
casos suspeitos para
do município e as ações
infecção humana pelo novo
de enfrentamento.
Coronavírus (Covid-19),
utilizando alertas nos
sistemas informação em
saúde da rede assistencial
Revisar as definições de
Revisar as definições de
vigilância sistematicamente,
vigilância
diante de novas evidências sistematicamente, diante
ou recomendações da OMS
de novas evidências ou
recomendações da OMS

EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA
Divulgar as normas e
diretrizes do MS para a
prevenção e controle da
infecção humana pelo
novo Coronavírus.

Garantir que os serviços
de referência notifiquem,
investiguem e monitorem
os casos.
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Reforçar a importância da
Notificar, investigar e
Manter a Rede de
comunicação e notificação monitorar prováveis casos
Vigilância e Atenção à
imediata de casos
suspeitos para infecção
Saúde organizadas sobre
suspeitos para infecção
humana pelo novo
a situação epidemiológica
humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV), do país e a necessidade
Coronavírus (Covid-19)
conforme a definição de
de adoção de novas
caso estabelecida, no
medidas de prevenção e
devido sistema de
controle da infecção
informação orientado pelo
humana pelo novo
MS.
Coronavírus.
Articular com a rede de
Articular com a rede de
–
serviços públicos e
serviços públicos e
privados de atenção à
privados de atenção à
saúde o aprimoramento e a saúde o aprimoramento e
detecção de possíveis
a detecção de possíveis
casos suspeitos nos
casos suspeitos nos
serviços de saúde.
serviços de saúde.
Inserir no Sistema Local de
Monitorar se os casos
–
Monitoramento Online de
suspeitos de Coronavírus
Agravos de Notificação
atendidos nos serviços de
Compulsória a CID 10 saúde já foram notificados
B34.2 e U07.1- Infecção
na base de dados do
por Coronavírus de
Ministério da Saúde
localização não
especificada, para o
monitoramento de
atendimento a esse agravo
na rede de serviços.

5.2 ATENÇÃO BÁSICA
5.2.1 Atendimento em Unidade de Atenção Básica

O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção
respiratória caracterizada como Síndrome Gripal, causada ou não por COVID-19, no
contexto da APS/ESF incluiu os passos a seguir:
1. Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19
2. Medidas para evitar contágio na UBS
3. Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal
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4. Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar
5.

Casos

graves:

estabilização

e

encaminhamento

a

serviços

de

urgência/emergência ou hospitalares
6. Notificação Imediata
7. Monitoramento clínico
8. Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa

5.2.1.1 Recepção/Portaria
Ao controlar a entrada de pacientes na Unidade (UBS), o profissional da
recepção deverá solicitar que todos procedam a lavagem das mãos e indagar se o
paciente “está gripado”. Caso a resposta seja afirmativa, deverá ofertar e solicitar
que o mesmo utilize a máscara descartável, direcionando-o para a sala destinada ao
isolamento respiratório. Em seguida o paciente deverá ser triado como prioridade.
Em caso negativo, o paciente deverá seguir o fluxo da unidade.
ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO
A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado
desligado. Caso não haja sala disponível na UBS para isolamento, propiciar área
externa com conforto para pacientes com Síndrome Gripal, que deverão ser
atendidos o mais rápido possível
5.2.1.2 Triagem / acolhimento
Auxiliar ou técnico de Enfermagem - Atentar nos sintomas respiratórios graves ou
outro sinal e sintoma preocupante, nesse caso, acione imediatamente enfermeiro
e/ou médica (o). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e
direcione para o atendimento da (o) enfermeira (o).
Enfermeiro (a) - Confirmar existência de Síndrome Gripal: febre acompanhada de
tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória. Notificar imediatamente via
formulário pelo e SUS VE https://notifica.saude.gov.br/. Caso a pessoa apresente
sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione
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imediatamente médica (o). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara
cirúrgica e direcione para o atendimento médica (o).
Médico (a) - Classificação de gravidade. Verificar condições clínicas de risco que
indicam encaminhamento para centro de referência/atenção especializada (ver
protocolo clínico na APS).
CASO LEVE APS | ESF
Síndrome gripal com sintomas leves (sem sinais de gravidade).
E
Ausência de condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de
referência/atenção especializada.
CASO LEVE
Manejo clínico, orientações de isolamento domiciliar e monitoramento a cada 24h
em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a
cada 48h nos demais, preferencialmente por telefone. Caso seja necessário,
realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio. Se familiares
desenvolverem sintomas, orientá-los a procurar atendimento. Se possível, já
munidos de máscaras. Fornecer atestado (se necessário) para paciente e contados
domiciliares por 14 dias, a contar do início dos sintomas.

CASO GRAVE - CENTRO DE REFERÊNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais de gravidade (saturação
<95%, taquipneia, hipotensão, piora nas condições clinicas basais, alteração do
estado mental, entre outras – consultar protocolo clínico).
OU
Condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de referência/ atenção
especializada (doença cardíaca crônica descompensada, doenças respiratórias
crônicas descompensadas, doenças renais, imunossuprimidos, doença
cromossômicas, entre outros – consultar protocolo clínico.
CASO GRAVE
Estabilização e encaminhamento para centro de referência por transporte
apropriado.
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 Caso

não

haja

critérios

de

suspeita,

o

profissional

deverá

seguir

os

procedimentos operacionais padrão da unidade de saúde.
5.2.1.3 Definições operacionais
CASOS SUSPEITOS
DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo,
caracterizado por sensação febril ou febre (na suspeita de COVID-19, a febre pode
não estar presente), mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de
garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.
EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro
diagnóstico específico.
EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios
específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva,
irritabilidade e inapetência.
DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome
Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no
tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada
dos lábios ou rosto.
EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz,
cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
CASOS CONFIRMADOS POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG
ou SRAG com teste de:


Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2,
Influenza ou VSR):



Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV2.
Influenza: com resultado detectável para Influenza.
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Vírus Sincicial Respiratório: com resultado detectável para VSR.



Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):
Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM
e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG com:
Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento
dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual
não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.
CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-2019):
Caso suspeito de SG ou SRAG

com resultado laboratorial negativo para

CORONAVÍRUS (SARSCOV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em tempo
real), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro
agente etiológico.
5.2.1.4 Atendimento médico

A realização do atendimento médico para casos suspeitos deverá ser em sala
privativa ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o
ambiente ventilado, seguindo rigorosamente as normas de segurança quanto à
higienização das mãos e quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual.
5.2.1.5 Coleta
5.2.1.5.1 Indicação de coleta de amostras

A coleta de amostras está diretamente relacionada à disponibilidade de
insumos laboratoriais e equipamentos para análise para pesquisa de SARS-CoV-2,
bem como o cenário epidemiológico. No momento, o Brasil conta com insumos para
teste de RT-PCR em tempo real para SARSCoV-2 para os casos de SRAG
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hospitalizados, sendo indicada a coleta de amostras de 100% dos casos,
acompanhadas de notificação no SIVEP-Gripe.
Considerando o risco ocupacional, também é indicada a coleta de amostras de
profissionais de saúde que estejam atuando em serviços de saúde em contato com
pacientes de municípios com casos confirmados de COVID-19, desde que se
enquadre na definição de SG.
Enquanto o Brasil estiver sob a Declaração de Emergência em Saúde Pública,
o Ministério da Saúde determina que sejam adotadas as seguintes medidas:
Casos suspeitos de SG ou SRAG A amostra clínica preferencial para
investigação laboratorial é a secreção da nasofaringe (SNF). Considerando a
sazonalidade de vírus respiratórios, esta coleta deve ser realizada até o 7º dia após
o aparecimento dos primeiros sinais ou sintomas.
Em crianças menores de 5 anos: orienta-se priorizar a coleta de amostras para
investigação laboratorial de coronavírus (SARS-CoV-2), vírus Influenza A e B e Vírus
Sincicial Respiratório (VSR).
Em pessoas com idade maior ou igual a 5 anos, provenientes de:
Atenção Primária: priorizar a coleta de amostras para exames laboratoriais
para detecção de SARS-CoV-2.
Unidades Sentinelas e Hospitais: priorizar a coleta de amostras exames
laboratoriais para detecção de SARS-CoV-2, e caso negativo, realizar exame para
detecção de vírus influenza.

5.2.1.5.2 Biossegurança para coleta de amostras

O profissional de saúde responsável pela coleta de amostras respiratórias
deverá utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI):
Gorro descartável
Óculos de proteção ou protetor facial
Máscara modelo PFF2 (N95) ou equivalente
Avental de mangas compridas
Luva de procedimento
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Os itens não descartáveis deverão ser limpos e desinfetados ou esterilizados
com produtos especificados no tópico “medidas de prevenção e controle para
atendimento de casos suspeitos ou confirmados”.
5.2.1.5.3 Técnica para a coleta e acondicionamento das amostras
Orienta-se a coleta de amostras de uma das seguintes possibilidades:
Swabs combinado (nasal/oral)

5.2.1.5.4 Coleta de amostras
O procedimento de coleta de amostras respiratórias dos casos suspeitos de
COVID-19 deve seguir o protocolo de coleta da Influenza. Contudo, considerando se
tratar de um novo vírus ou novo subtipo viral em processo pandêmico, a amostra
deverá ser coletada até o 10° dia dos sintomas, preferencialmente entre o 3º ao 5º
dia, quando for para realização do teste molecular por RT-PCR em tempo real.
5.2.1.5.5 Acondicionamento, transporte e envio de amostras para diagnóstico
As

amostras

devem

ser

mantidas

refrigeradas

(4-8°C)

e

devem

ser

processadas dentro de 24 a 72 horas da coleta. Na impossibilidade de envio dentro
desse período, recomenda-se congelar as amostras a -70°C até o envio,
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assegurando que mantenham a temperatura. A embalagem para o transporte de
amostras de casos suspeitos com infecção por COVID-19 deve seguir os
regulamentos de remessa para Substância Biológica UN 3373, Categoria B.
5.2.1.5.6 Realização de testes pela APS
Como a maior oferta de testes aos Estados e municípios, o Ministério da Saúde
recomenda que sejam progressivamente incluídos na rotina de testagem de pessoas
sintomáticas os seguintes grupos da população:


Profissionais de saúde e segurança pública em atividade, seja da
assistência ou da gestão;



Pessoa que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde e
segurança pública em atividade;



Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos;



Portadores de condições de risco para complicações da COVID-19;



População economicamente ativa (entende-se todos os indivíduos com
idade entre 15 e 59 anos)*.

*Por população economicamente ativa, e com objetivo de ser o mais
abrangente possível na rotina de testagem, entende-se todos os indivíduos com
idade entre 15 e 59 anos (contactar primeiramente com a VIEP).
O teste rápido disponibilizado pelo Ministério da Saúde nesse momento,
apresenta o nome ONE STEP COVID-2019 TEST®. Por se tratar de teste de
detecção de anticorpos, é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia
do início dos sintomas. Esse teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso.
Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis
nos serviços de saúde. A execução do teste e leitura dos resultados devem ser
realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível
superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme
descrito na bula do produto.
5.2.1.5.7 Resultado do teste
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A conduta no caso de profissionais de saúde e segurança pública em
atividade, bem como seus contatos domiciliares, pode ser encontrada no item 3.6.3
(protocolo manejo na AB v. 09) Orientações para afastamento e retorno às
atividades de profissionais de saúde.
No caso da população idosa ou portadora de condições clínicas de risco,
o resultado do teste negativo reduz a chance de que a pessoa esteja infectada pelo
SARS-CoV-2. Contudo, é necessário manter acompanhamento clínico próximo. A
recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas com condições de risco sejam
acompanhadas, preferencialmente pelo telefone, a cada 24h, até completar 14 dias
do início dos sintomas. O Ministério da Saúde realiza isto de forma automatizada por
meio do TeleSUS. Assim, reforçamos que todos os pacientes com diagnóstico de
Síndrome Gripal liguem para o 136 a fim de serem monitorados. Ao sinal de piora do
quadro clínico, é necessária avaliação presencial imediata, para que seja tomada
intervenção apropriada em tempo oportuno.
No caso da população economicamente ativa sem condições de risco,
sugere-se a manutenção do isolamento domiciliar até o limite de 14 dias após o
início dos sintomas, mesmo com o resultado negativo do teste.
O resultado do teste positivo, tanto para idosos e portadores de condições
crônicas como para a população economicamente ativa, indica a presença de
anticorpos contra o SARS-CoV-2, o que significa que houve exposição ao vírus, não
sendo possível definir apenas pelo resultado do teste se há ou não infecção ativa no
momento da testagem. Ao resultado do teste é imprescindível a identificação de
sinais e sintomas de Síndrome Gripal e o juízo clínico subsequente. Tendo em vista
o cenário epidemiológico atual, para fins de conduta deve-se considerar que essa
pessoa muito provavelmente está ou esteve com COVID-19. A partir desse
resultado, duas condutas podem ser desencadeadas:
1. A pessoa é considerada caso confirmado de C OVID-19, com
acompanhamento clínico próximo, e avaliação imediata na Atenção Especializada
somente em caso de piora dos sintomas. Ressalva-se que não há indicação de
encaminhamento para Atenção Especializada enquanto a pessoa apresentar
quadro leve e estável. É necessário realizar isolamento domiciliar de 14 dias, a
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contar do início dos sintomas da pessoa com síndrome gripal e seus contatos
domiciliares;
2. O teste imunológico positivo pode ser utilizado como marcador de
imunidade contra o SARS-CoV-2, ou seja, caso a pessoa apresente novo quadro
de síndrome gripal nos próximos meses, parece muito pouco provável que se trate
de COVID-19.
Reforça-se a importância de se notificar tanto o caso classificado como
positivo, quanto o negativo, para o provimento de informações essenciais para o
monitoramento da epidemia no Brasil. Para isso, é IMPRESCINDÍVEL notificar o
caso

suspeito

de

Síndrome

Gripal

no

sistema

e-SUS

VE

(https://notifica.saude.gov.br) e informar o resultado do teste no campo específico.
Caso o paciente já tenha sido notificado, é necessário que o procedimento seja
realizado novamente, informado o resultado do teste.

5.2.1.5.8 Instrução para uso do teste rápido
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5.2.1.6 Regulação
Pacientes com perfil para isolamento domiciliar serão acompanhados pela
Equipe de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de
Saúde e apoio da Secretaria Estadual de Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Almeida deverá regular os
casos de maior gravidade que necessitem de transferências e internações, seguindo
definições pactuadas com a SESAB no Plano de Contingência Estadual.

5.2.1.7 Ações de monitoramento

Os pacientes com Síndrome Gripal em acompanhamento ambulatorial na
APS/ESF devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data
de início dos sintomas. O monitoramento deve ser feito a cada 24h em pessoas com
mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48hs nos
demais, preferencialmente por telefone. Caso seja necessário, realizar atendimento
presencial, idealmente no domicílio. Todos os membros da casa devem ser
considerados como contactantes e também deverão ser afastados por 14 dias e
acompanhados pela APS/ESF, além de serem estratificados de maneira apropriada
caso iniciem com sintomas.
Caso haja piora do paciente em tratamento domiciliar ou o desenvolvimento de
sintomas graves em familiares do paciente, torna-se obrigatório o encaminhamento
para os outros níveis de cuidado do SUS (centro de referência, sendo a equipe da
UBS responsável pelo encaminhamento do paciente). O Quadro 2 indica como
proceder ao monitoramento por telefone.
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Quadro 5. Monitoramento de pacientes com Síndrome Gripal na APS/ESF,
Ministério da Saúde, 2020.

Fonte: Ministério da Saúde.

É importante ressaltar a busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome
gripal na comunidade. O treinamento de profissionais para reconhecimento de sinais
e sintomas clínicos de Síndrome Gripal é de extrema importância na APS. Além
disso, políticas públicas que visam ao esclarecimento da população a respeito das
informações acerca do Novo Coronavírus são essenciais no combate à doença.
5.2.1.8 Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa
Em relação a medidas de prevenção comunitária, o Ministério da Saúde, em
ressonância com as diretrizes mundiais, preconiza como medidas de prevenção à
população:
Quadro 06: Medidas de prevenção Comunitária à Síndrome Gripal e à COBID19, Ministério da Saúde, 2020.
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Pessoas sem sintomas podem fazer uso de máscaras caseiras ao sair de
casa, com objetivo de reduzir a chance de infecção. Para ser eficiente como uma
barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são
simples. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja
dupla face. Não pode ser dividida com ninguém. As máscaras caseiras podem ser
feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas
e higienizadas corretamente. Deve ser feita nas medidas corretas cobrindo
totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar
espaços nas laterais. Mais informações sobre máscaras caseiras podem ser
encontradas em https://coronavirus.saude.gov.br/.
Pacientes portadores de doenças crônicas estáveis devem ter seus receituários
renovados pelo maior período possível, bem como deve ser feito adequado
planejamento para que não fiquem sem medicamentos, buscando assim evitar o
trânsito desnecessário dessas pessoas pela UBS.
A tenção especial deve ser dada às casas de repouso/lares de idosos sob
responsabilidade das equipes, dado o maior potencial de gravidade da doença na
população idosa. Ações de educação podem ser realizadas nesses locais, buscando
a prevenção. Na ocorrência de um caso, cuidado redobrado deve ser dedicado ao
paciente e aos demais moradores.

5.2.1.9 Recomendações em grupos especiais
A. Gestantes e puérperas
Até onde as evidências atuais indicam, gestantes e puérperas não possuem
risco individual aumentado. Contudo medidas devem ser adotadas para proteção da
criança. Além disso, gestantes e puérperas têm maior potencial de risco para
desenvolvimento de SRAG por Síndrome Gripal decorrente do vírus da Influenza.
Dessa forma, importante seguir as recomendações expressas na Tabela 15.
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Quadro 07: Recomendações para gestantes e puérperas com Síndrome Gripal
e risco para COVID-19, Ministério da Saúde, 2020.

B. Pessoas com 60 anos ou mais
Pessoas idosas, com 60 anos ou mais, possuem risco individual aumentado
para a Síndrome Gripal e risco de complicações graves para COVID-19. Atenção
especial deve ser adotadas nas particularidades da avaliação e conduta dessa
população.


Idosos com doenças crônicas devem ser monitorados para que permaneçam
compensados, devendo ser considerados prioritários para avaliação clínica
imediata;



Atentar para sinais de alerta incomuns tais como: confusão mental aguda,
agitação, sonolência, prostração, desconforto respiratório, ausência de febre,
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dificuldade em deambular, quedas, ingesta alimentar diminuída, disfagia,
incontinência, maior propensão para desenvolver taquipneia;


Taquipneia é sinal precoce de infecção respiratória em idosos (FR > 24 rpm);



Há maior atenção a possível ocorrência de anosmia considerando a maior
propensão a déficit sensorial em idosos;



Provável maior incidência de delirium, bem como confusão mental. Em
vigência de infecções é possível a ocorrência de crises epilépticas em
pessoas com menor reserva cerebral como idosos com atrofia cerebral
importante;



Muitos idosos, principalmente de Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) têm demência, histórico de AVC ou outros problemas de saúde
que podem mascarar as manifestações da infecção por COVID-19. Assim,
qualquer mudança significativa no estado clínico em relação à linha de base
desses idosos sem explicações imediatas podem ser causadas por COVID
19.
ORIENTA-SE QUE OS PROFISSIONAIS DA APS:



Priorizem o atendimento domiciliar aos idosos mais vulneráveis como os
acamados;



Orientar idosos e familiares para a restrição de atividades de convívio social



As equipes da APS também devem permanecer atentas às moradias

como grupos (mesmo terapêuticos), reuniões em igrejas, clubes, etc;
coletivas (abrigos, residências terapêuticas, repúblicas, instituições de longa
permanência),

monitorando-as

frequentemente,

bem

como

fornecendo

informações e orientações sobre formas de evitar o contágio no ambiente
compartilhado.
5.2.1.10 Atendimento odontológico
Recomendamos: A suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos nos
serviços da Atenção Primária à Saúde, Centros de Especialidades Odontológicas
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(CEOs), Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs municipais e do
Plano de Expansão do Estado), Policlínicas, Centros de Referência, e demais
serviços públicos e privados, mantendo-se exclusivamente os atendimentos de
urgência,

que

deverão

ser

executados

seguindo

rigorosos

protocolos

de

biossegurança, revisados e atualizados com frequência pelas autoridades sanitárias,
devido

à

pandemia

do

COVID-19

(Vide

a

Nota

Técnica

nº

04

–

GVIMS/GGTES/ANVISA);
No caso de atendimentos, o profissional deve recepcionar os pacientes
solicitando informações relacionadas às manifestações de sintomas respiratórios, ou
a definição de casos suspeitos. Em caso afirmativo para suspeita de COVID19,
orientar a cumprir o período determinado como quarentena e informar a Vigilância
Epidemiológica
5.2.1.11 Atendimentos especializados
As consultas e procedimentos especializados, poderão ser agendados e
realizados conforme perfil epidemiológico do município. As listas nominais e os
respectivos horários, serão divulgados antecipadamente.
Todos os pacientes deverão, obrigatoriamente, estar usando máscara.
Não serão autorizados presença de acompanhantes, exceto em situações
excepcionais.

5.3 ASSISTÊNCIAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Os

casos

que

necessitem

internação

e

alta

complexidade

serão

encaminhados para hospitais municipais ou os referenciados pela Secretaria
Estadual da Saúde – SESAB conforme plano estadual.

5.3.1 Atendimento no Hospital Municipal
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O fluxograma supracitado demonstra o direcionamento do fluxo de serviço em
pacientes com caso suspeito de COVID19. Quando ocorre o processo de admissão
na unidade intra-hospitalar, o mesmo será encaminhado para a recepção 2 (lateral)
específica para pacientes com sintomas de SG ou SRAG, e logo a recepcionista
ficará encarregada em ofertar uma máscara, caso o paciente não esteja utilizando.
Posteriormente, o paciente será encaminhado para a enfermaria intermediária para
atendimento prioritário, quando apresentar sintomas leves/gripais. Paciente com
SRAG será encaminhado diretamente para os leitos de semi-intensiva.
A triagem e o atendimento médico serão realizados na própria enfermaria
clinica ou na semi-intensiva dependo da sintomatologia do paciente, e os quadros
considerados leves ou apenas com SG, receberá alta para isolamento domiciliar e
posteriormente acompanhado pelas equipes da Atenção Básica e Vigilância
Epidemiológica do município, sendo todos notificados, além de receberem um termo
de isolamento social com observações importantes sobre os cuidados específicos
durante esse período.
Os casos classificados pelo médico plantonista como possibilidade de
internamento

em intermediário,

ficará na unidade COVID1,

ou seja,

leitos

intermediários. Nestes casos, o médico irá avaliar a necessidade de realização da
coleta de Swab (conforme protocolo) e esses pacientes com sintomas mais leves,
ficarão em vigilância constante da equipe de enfermagem, e caso instabilize ou
apresente alguma piora no quadro respiratório ou hemodinâmico serão transferidos
para a unidade COVID2 (semi-intensiva).
Nesse sentido, o médico irá avaliar se há ou não critérios de intubação e
ventilação mecânica, podendo complementar o diagnóstico com a utilização do RX
digital. Todo o fluxo será realizado de forma unidirecional e o paciente juntamente
com

a

equipe

multiprofissional

específica,

não

terão

contatos

com

outros

profissionais ou outros pacientes. Em suma, pacientes que necessitem de leito
intensivo, irá direto para a unidade COVID2 (semi-intensiva) onde será realizado os
cuidados intensivos, com a utilização de ventilação invasiva, dispositivos duplo
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lúmen, drogas vasoativas e outros aparatos utilizados para pacientes graves em
suporte hemodinâmico e intensivo.
A sala COVID1 é composta por 8 leitos intermediários/clínicos, com
eletrocardiograma específico disponível e um Centro de abastecimento farmacêutico
(CAF) interno que é organizado por kits de medicação e materiais em seus
determinados horários e um pequeno estoque para ser utilizado em casos de
emergência.

A

sala

dispõem

também

de

um

carro

de

emergência

com

cardiodesfibrilador que será utilizado em ambas as salas, COVID1 e COVID2 , todos
os leitos são identificados por numeração em ordem cronológica, e todos os
prontuários ficam dentro da mesma sala, facilitando o trabalho da equipe
multiprofissional e concomitantemente, minimizando a probabilidade de contágio de
outras pessoas e profissionais do nasocômio.
Em contrapartida, a sala COVID2 possui 04 leitos de terapia intensiva,
composta por: 3 carros de anestesias com ventilação mecânica, 01 ventilador
mecânico portátil com funções neonatal, pediátrico e adultos, 05 bombas de infusão
para utilização de drogas vasoativas (DVAs), 04 monitores multiparamétrico, 01
eletrocardiograma, 01 foco portátil com led,

01 carro de emergência com

cardiodesfibrilador e todos os leitos possuem ponto de oxigênio e ar comprimido
canalizado. Todos os ambientes em anexo a essas salas foram isoladas de forma a
permitir bruscamente a redução da probabilidade de transmissibilidade.

5.3.2 Ações de monitoramento intra-hospitalar
As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de
contactantes de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na
busca ativa destes, capitaneada pela equipe da vigilância em saúde.
É importante a articulação entre o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE)
e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para implementação da
vigilância epidemiológica dos casos de vírus 2019-nCoV e outros vírus respiratórios
de interesse de saúde pública.
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5.3.3 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)

A assistência extra-hospitalar é realizada através da utilização do serviço de
atendimento móvel de urgência (SAMU-192), implementado pelo município através
da utilização da Unidade de Suporte Básico (USB), tripulada pelo condutor socorrista
e técnico de enfermagem, ambos com experiência na área de atendimento pré
hospitalar (APH). Nos pacientes suspeitos de COVID-19, prioritariamente o
acompanhante deverá ir para a unidade de referência (UR) por meios próprios. Caso
haja real necessidade de acompanhamento o mesmo poderá tripular a ambulância,
se posicionando atrás, no banco da lateral, ao lado do paciente. Nos dois casos
deverá ser fornecida pela equipe máscara cirúrgica ao acompanhante.
A equipe deverá respeitar os critérios de níveis de paramentação como
informado infracitadamente:
A paramentação nível 1 é descrita como a paramentação padrão para
atendimentos rotineiros do SAMU 192 de pacientes sem sintomas respiratórios.
Entretanto, para garantir maior segurança a equipe, será utilizada a máscara
N95/FFP2. A máscara cirúrgica será usada no paciente e acompanhante. O Uso de
luvas, gorro e propés descartáveis, óculos de proteção e avental descartável,
concomitante,

ao

protetor

facial

além

do

macacão

de

mangas

compridas

padronizado pelo SAMU 192 serão de caráter obrigatório.
A paramentação nível 2 deve ser utilizada para atendimento ao paciente
sintomático respiratório, máscara N95, devido realização de procedimentos que
geram aerossóis e contato direto com paciente (menos de 02 metros de distância e
em período de transferência que pode ser prolongado) – orienta-se abrir janelas da
ambulância para garantir ventilação. A máscara cirúrgica, deve ser utilizada no
paciente e acompanhante. Luvas e gorro descartáveis, botas de borracha (PVC),
óculos de proteção, protetor facial e avental impermeável descartável, além do
macacão de mangas compridas padronizado pelo SAMU 192.
A utilização de todos os EPIs citados na paramentação nível 2 deverão ser
utilizados por todos os componentes da equipe. Exceção para o paciente e
acompanhante, que farão uso apenas da máscara cirúrgica.
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A paramentação nível é utilizada para transferência de paciente grave com
suspeita ou confirmado para COVID-19. Nesses casos, a equipe não fará uso do
macacão padrão do SAMU 192 e sim de uma roupa privativa (equivalente às
utilizadas em centro cirúrgico), que estará disponível na unidade móvel, como kit,
para todos que irão tripular a ambulância, com exceção do acompanhante.
Por cima da roupa privativa será colocado o avental impermeável descartável
ou macacão TYVEK/TYCHEM, Máscara N95, Luva e gorro descartáveis, botas de
borracha/PVC), óculos de proteção e protetor facial. A máscara cirúrgica deve ser
utilizada apenas pelo paciente e acompanhante. Salientando que a utilização de
todos os EPIs citados na paramentação NÍVEL 3 são de caráter obrigatório.
Durante o transporte, cabe a central de regulação, sempre que houver
suspeita ou identificação de casos com COVID-19, deve notificar as equipes da
ambulância antes do seu deslocamento, para adequada preparação do cenário de
atendimento e disponibilização de recursos adequados, incluindo Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) indicados, conforme estratificação de níveis descrita
acima. Para os casos leves sem comorbidades, recomenda-se a permanência na
residência, em isolamento domiciliar, por 14 dias, com orientação de procura ao
serviço médico em casos de sinais de gravidade (dispneia, febre elevada contínua).
Os casos leves com comorbidades, recomenda-se ida à Unidade de Saúde por
meios próprios. Entretanto os casos graves, deverá ser removido para UR após
acionamento da equipe da UR para o preparo da equipe, a fim de designar recursos.
Deve ser comunicado apenas casos de óbitos ao plantão da vigilância
sanitária do município, após o transporte, a CR informa ao supervisor de frota que
ambulância está a caminho para higienização da ambulância.
À equipe da ambulância cabe, reduzir ou remover equipamentos e materiais
não

essenciais

do

veículo

ou

guardar

equipamentos

não

essenciais

em

compartimento fechado, antes do embarque do paciente. Isso reduz o tempo
consumido na realização da limpeza terminal após o transporte. Evitar abrir armários
e compartimentos, a menos que seja essencial. Se algum equipamento for
necessário deve ser retirado do armário antes de iniciar atendimento ao paciente.
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O ar-condicionado ou a ventilação nos veículos deve ser configurado para
extrair e não recircular o ar dentro do veículo. Durante o transporte deve-se dar
prioridade a manter as janelas da ambulância abertas para melhorar a ventilação do
veículo e aumentar a troca de ar durante o transporte e além disso, proceder a
higienização das mãos.
Realizar paramentação com EPI’s, antes da entrada na ambulância, revisar a
segurança da cena. Cena segura, iniciar a avaliação da via aérea e ventilação. A Via
aérea pérvia e ventilação espontânea, posicionar o paciente favorecendo sua
ventilação e conforto e proceder a instalação de uma máscara cirúrgica no paciente
(oferecer máscara cirúrgica também ao acompanhante);
Se dispnéia, desconforto respiratório ou dessaturação, avaliar necessidade de
fornecimento de oxigênio, seguindo orientação médica. O paciente deve utilizar
máscara cirúrgica durante todo o percurso, desde que tolerada, exceto se indicado
oxigenioterapia por máscara. Verificar todos os sinais vitais, incluindo verificação de
temperatura axilar. Realizar a anamnese questionando (ao paciente e/ou
acompanhante/familiar) início de sintomas como febre, tosse, insuficiência
respiratória sem causa evidente, além de questionar histórico de contato próximo
domiciliar com caso confirmado para o Novo Coronavírus (COVID-19), nos 14 dias
antes do aparecimento dos sintomas.
Passar as informações ao médico regulador, notificando a suspeita de
infecção por Novo coronavírus (COVID-19). Aguardar conduta e, se indicada
regulação, aguardar destino do paciente. A definição da unidade de destino deve ser
feita antes da saída de cena para evitar deslocamento desnecessário e aumento do
tempo de transporte e exposição da equipe.
As equipes pré-hospitalares devem orientar os demais familiares e populares
presentes na cena de atendimento ao paciente suspeito ou confirmado de COVID 19
a permanecer em isolamento domiciliar; ou procurar a unidade básica de saúde mais
próxima em casos de apresentarem sintomas. Realizar transporte do paciente para
UR direcionada pelo MR, e proceder a passagem do caso quando no destino,
informando a suspeita de infecção por Novo coronavírus (COVID-19).
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A equipe não deve adentrar dependências da UR e nem da base, deixar
paciente com profissional da UR na porta da emergência e retornar à ambulância.
Dentro do veículo, restringir o contato com materiais e equipamentos e comunicar à
Central de Regulação a necessidade de equipe fora de ação para higienização da
ambulância. A CR informa ao supervisor de frota que a ambulância está à caminho
para higienização da ambulância, onde deverá ser feito no pátio da base, proceder a
higienização das ambulâncias e retirada dos EPIs, conforme POPs específico do
município. Descartar EPIs em saco branco leitoso (resíduo infectante), e higienizar
novamente as mãos conforme POP específico pela unidade.
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5.3.4 Fluxograma atendimento SAMU
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5.4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATORIAL
Mapear os locais e atividades com maiores exposições aos riscos e promover
a orientação destes profissionais, são as primeiras medidas a serem adotadas. A
lavagem correta das mãos seguidas pela desinfecção e higienização das mãos com
o uso do álcool gel 70%.
Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID -19. No entanto, medidas de
suporte devem ser implementadas. A dispensação de medicamentos para pacientes
com condição crônica compondo o respectivo grupo de risco: idosos com
hipertensão e diabetes deverão ser realizadas para um período maior evitando
assim a circulação deste público nas unidades de saúde.
Os profissionais responsáveis pelo primeiro contato com os usuários devem
estar com máscaras e luvas a fim de evitar a contaminação desses profissionais e
da população.
A fim de reduzir o deslocamento da população maior que 60 anos que utilizam
medicamentos de uso contínuo no âmbito da Atenção Básica, o município passará a
dispensar medicamentos para aos idosos com condições crônicas e que estejam
compensados para utilização no prazo de até 90 dias.
5.5 LABORATÓRIO
O

Município

deverá

seguir

as

ações

conforme

Plano

Estadual

de

Contingência do COVID -19.
6. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
A Assessoria de comunicação em conjunto com a Vigilância Epidemiológica
deverá difundir informações oficiais adotadas pelo município para a população sobre
o novo Coronavirus COVID-19 e as medidas de prevenção em tempo oportuno. É
importante

a

elaboração

e

divulgação

no

município

de

alertas

e

boletins

epidemiológicos para os profissionais de saúde bem como para acesso a população
geral.
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Como estratégia realizar o monitoramento das Redes Sociais com objetivo de
esclarecer para combater rumores, boatos e informações equivocadas. Estabelecer
parcerias com a rede de comunicação pública (TV, rádios e agências de notícias)
para a mobilização dos veículos de comunicação com vistas a publicação de
informações atualizadas e oficiais emitidas pelas áreas técnicas a respeito do
COVID -19.
Elaborar e distribuir materiais informativos e educativos sobre COVID-19, em
acordo com a área técnica da Vigilância em Saúde. Aproximar com as assessorias
de comunicação do município com a do Estado e da União com a finalidade de
alinhamento das estratégias de comunicação.
Definir, junto a gestão municipal o responsável pela interlocução com os
veículos de comunicação para tratar de assuntos relativos ao COVID-19. Promover
campanhas publicitárias com veículos de comunicação, sempre que necessário.
Elaboração de um informativo/guia sobre em qual serviço de saúde o paciente deve
buscar atendimento adequado conforme sinais e sintomas.

7. GESTÃO
Este plano foi construído em conjunto com as áreas técnicas da SMS e
encaminhado para aprovação no Conselho Municipal de Saúde em caráter de
urgência. Apresentado também na Câmara de Vereadores e demais espaços que se
fizer necessário.
Para o monitoramento do Plano Municipal de Contingência, foi instituído o
Comitê Municipal de Acompanhamento de Ações de prevenção e controle do
Coronavírus (COVID-19), por meio de Decreto Municipal nº 013/2020, de 20 de
Março de 2020. O comitê foi constituído pelas áreas técnicas da secretaria, setores
da prefeitura, representantes do Conselho Municipal de Saúde e coordenada pelo
Secretário Municipal de Saúde.
Esse plano será atualizado a qualquer tempo, de acordo com o cenário
epidemiológico e as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde da
Bahia.
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