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PROCESSO N.º 03.337/2019     

EDITAL DE LICITAÇÃO SMS 339/2019 

CONVITE N.º 06/2019 

INTERESSADO: DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE  

 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

1 – PREÂMBULO. 

 

1.1 - O Município de Bauru, através do Departamento Administrativo, da Divisão de Compras e Licitações da 

Secretaria Municipal de Saúde, fará realizar procedimento licitatório, na modalidade Convite – Regime Por Preço 

Global - Tipo Menor Preço Global – AMPLA PARTICIPAÇÃO, que será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, e 

as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, 9.854/99, e demais legislações pertinentes. 

 

1.2 – Para ser admitido no presente Convite, na condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar na 

Divisão de Compras e Licitações, sito à Rua Gerson França, nº 7-49, Centro – na cidade de Bauru, estado de São 

Paulo, até dia 08 de outubro às 10 horas, os envelopes a que se refere o item V do Edital. 

 
1.3 – A Sessão Pública de abertura dos envelopes documentação e proposta será às 10 horas do dia 08 de outubro 

de 2019, na sala da Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Gerson França, 7-

49 - CEP: 17.015-200 – Bauru/SP. O edital de licitação poderá ser obtido junto a esta divisão ou solicitado pelo e-

mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br ou pelo site www.bauru.sp.gov.br. 

 

JUSTIFICATIVA: Em atendimento ao termo de adesão previsto pela Portaria nº 3.194, de 28 de novembro de 2017, 

que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema 

Único de Saúde – PRO EPS-SUS, e visto o recebimento por esta Secretaria Municipal de Saúde de repasse de recurso 

Fundo a Fundo, elabora-se projeto para utilizar o recurso com educação e formação em saúde, estimulando o 

fortalecimento da qualificação profissional dos trabalhadores da saúde visando a transformação das práticas de saúde 

em atendimento aos princípios norteadores do SUS, a partir da especificidade local e da análise coletiva dos 

processos de trabalho 

 

 2 – OBJETO. 

 

2.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação e qualificação profissional 
dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme projeto melhor descritos no “Anexo I”, que faz parte 

integrante deste Edital. 

 

2.2 - A despesa oriunda da aquisição correrá por conta das seguintes dotações: 

 

F: 391; E: 39; SE: 22; V: 04; CC 108: DR 05.305.0001 – Gestão SUS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA E PRAZO DE ÍNICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1.  O início dos serviços deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial de Bauru, com veiculação às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados e disponibilizado 

para consulta no site: http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx. 

3.1.1. A Secretaria de Saúde comunicará a licitante vencedora, mediante correspondência ou e-mail, o aviso de 

publicação do extrato do contrato a ser publicado no Diário Oficial do Município. 

3.1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado caso haja interesse das partes, nos termos do § 1° do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93. 

3.1.3. A Prefeitura Municipal de Bauru se reserva ao direito de inspecionar a realização dos serviços, podendo recusá-

lo ou solicitar sua substituição. 

3.1.4. Correrá por conta do fornecedor todo o material e mão de obra referente a realização dos serviços, transporte 

ou qualquer outro encargo referente ao objeto do edital. 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br
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4 – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

4.1. Poderão participar desta Licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade regularmente estabelecida 

no País, que seja especializada e credenciada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, 

especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

4.2. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 

4.3. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 

4.3.1 Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, de acordo com o Art. 87, III da lei Federal 8.666/93 ou Art. 7º, Caput da Lei 10.520/02; 

4.3.2 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior (art. 87, inc. IV, Lei Federal n.º 

8666/93); 

4.3.3 Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual e municipal; 

4.3.4 Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com subcontratação ou 

formas assemelhadas; 

4.3.5 Entre cujos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito 

a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja dirigente, funcionário ou servidor público 

municipal. 

4.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de responsabilidade 

administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

4.5. As licitantes que comprovem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes 

nos arts. 42 à 45 do mesmo diploma legal. 

5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

5.1 - Os interessados em participar deverão entregar, até as 10 horas do dia 08 de outubro de 2019, na Divisão de 

Compras e Licitações, em 02 (dois) envelopes fechados, indevassáveis e que indiquem respectivamente: 

 

ENVELOPE N. 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

PROCESSO N.º 03.337/2019 

(razão ou denominação social e endereço do licitante) 

 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

PROCESSO N.º 03.337/2019 

(razão ou denominação social e endereço do licitante) 

 

6 – DO ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO- 

 
6.1 - Deverá conter os seguintes documentos, destinados à comprovação da habilitação jurídica e regularidade fiscal: 

 

6.1.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93) 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG. 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br
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b) Sociedades Empresárias: Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações 

posteriores, no caso de inexistência de Contrato Consolidado, devidamente arquivado no Registro do 

Comércio; 

Sociedades por Ações: Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado da ata arquivada da 

assembleia da última eleição da diretoria e,  

Sociedades Simples: Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado de alterações e prova de 

diretoria em exercício. 

b1) Em todos os casos, o contrato social deverá estar de acordo com a Lei Federal n° 10406/02 (Código 

Civil) e no caso de ME e EPP também deverá estar de acordo com a Lei Complementar 123/06.  

c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato 

de registro ou autorização de funcionamento de Órgão competente, quando a entidade assim o exigir. 

 

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal nº 8666/93): 

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

         b) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

          c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal 

(Mobiliário); 

  d)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 

Efeitos Negativos (CNDT); 

  e) Certidão Negativa de Débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União (CND) ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. 

6.1.2.1. Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresas, empresas de pequeno porte ou 

microempreendedor individual deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer 

restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do art. 43 da Lei Complementar 

123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014. 

6.1.2.2. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas ,com efeito, de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pelas 

Leis Complementares 128/2008 e 147/2014; 

 6.1.2.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

6.1.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

   a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 

inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (Anexo IV); 

 b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando que não 

possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do Município de Bauru, se for o caso 

(Anexo II); 

 c) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do Art. 7º, da Constituição e na Lei nº 9.854, 

de 27 de outubro de 1999 (Anexo III). 

6.1.4  A comprovação de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte far-se-á mediante a 

apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa n.º 103/07 do 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCO-DNRC ou outro documento idôneo. 

6.1.5 - No caso de o signatário ser um procurador da licitante deverá apresentar também a respectiva 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8666cons.htm#art81
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8666cons.htm#art81
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PROCURAÇÃO onde conste os poderes de que o procurador está investido; quando a proponente se fizer representar 

por seu diretor ou um de seus sócios, deverá ser apresentado o contrato social ou estatuto da empresa e, em se 

tratando de Sociedade acompanhado também de cópia da ata da diretoria em exercício, em original ou por cópia 

autenticada. 

 

6.1.6 - Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da 

matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as 

filiais. Caso a licitante seja vencedora, a contratação será celebrada e executada com a sede que apresentou a 

documentação;  

 

6.1.7 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute a 

futura Ata, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos (referente à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica);  

 

6.1.8 - A documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por 

Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado por servidor da Administração, 

mediante a apresentação do respectivo original.  

 

6.1.9 - Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade na data designada para a realização da sessão 

pública, sendo que será confirmada na Internet a validade e autenticidade das mesmas;  

 

6.1.10 -  Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo órgão emissor, 

serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 

 

6.1.11 - As certidões que aludem o item 6.1.2, que apresentarem apontamentos de débitos fiscais, deverão estar 

acompanhadas do comprovante de pagamento da dívida a que se refiram, ou certidões de objeto e pé dos respectivos 

processos, a fim de demonstrar situação econômico-financeira que não onere a proponente. 

 

6.2. Substituição de documentos:  

 

6.2.1. Fica isento da apresentação das documentações relacionadas nos subitens 6.1.1, 6.1.2 o licitante que apresentar 

o Certificado de Registro Cadastral - C.R.C., emitido pela Prefeitura Municipal de Bauru, com atualização dos 

documentos constantes no cadastro na data de abertura do envelope documentação, dando conta da obediência das 

exigências do art. 27 c/c o art. 37 da Lei Federal 8666/93. A relação de documentos encontra-se na Divisão de 

Licitação e no site www.bauru.sp.gov.br.  

 

6.2.2. Os interessados que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral a que se refere o item anterior poderão 

apresentar, até 03 (três) dias antes da data prevista para entrega das propostas, toda a documentação necessária à 

obtenção do cadastramento constante nos arts. 27 a 31 da Lei Federal n.º 8666/93 c/c com os arts. 32 e 35 da 

legislação mencionada conforme determina o arts. 22, § 3º; do mesmo diploma legal. A relação de documentos 

encontra-se na Divisão de Licitação e no site www.bauru.sp.gov.br. 

 

7 – DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
 

7.1 - O envelope PROPOSTA deverá ser apresentado indevassável, com identificação do Órgão Licitante, Número do 

Processo e do Convite, Dia e hora do início do certame e Razão Social do licitante. 

 

7.1.1 - A proposta deverá ser apresentada em uma única via, em impresso próprio, contendo o número do Convite, o 

CNPJ e endereço, nome da empresa, datilografada ou computadorizada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou 

ressalvas, datada e assinada por pessoa com poderes para tanto, de modo legível; 

 

7.2 -  A proposta deverá conter ainda: 

 

7.2.1 - Preço unitário em algarismo, expresso em moeda nacional, com no máximo quatro casas após a vírgula, 

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 

além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br


  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                      5 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
                Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464 

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br  

 

 

 

EDITAL SMS 339/2019 – CARTA CONVITE 06/2019 – PROCESSO 03.337/2019 – CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 

 

7.2.2 - Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o unitário, com a respectiva correção 

do preço total.  

 

7.2.3 - O prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

de abertura das propostas. Caso a proposta seja enviada sem o prazo de validade expresso, será considerada como 

válida por 60 (sessenta) dias. 

 

7.2.4 - Especificação do objeto da presente licitação, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência 

deste Edital. 

7.2.5 – Os dados do banco, número da conta corrente e agência do licitante. 

7.2.6 – Dados, RG e CPF, do representante legal da empresa. 

 

7.2.7 - Data e assinatura do representante legal. 

 

7.2.8 – Prazo de pagamento: 30 dias corridos, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia 

e Finanças. 

 

7.3 - A apresentação da proposta implica que o licitante se sujeitará às normas do presente Edital, às Leis Federais 

n.ºs 8.666/93 e 8.883/94, bem como as demais Leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a 

presente licitação. 

 

7.4 - Os documentos referentes à habilitação e também à proposta, deverão vir preferencialmente 

encadernados ou grampeados separadamente, obedecendo à sequência do edital e numerados. 

 

8 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

8.1 - Entrega dos envelopes DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL: 

 

8.1.1 - Os envelopes referentes a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL deverão ser entregues à 

Comissão Permanente de Licitação, que os receberá no local, até a data e hora e nas condições estabelecidas neste 

edital; 

 
8.1.2 - A licitação será processada e julgada com observância do procedimento previsto nos arts. 43, 44 e 45 da Lei 

Federal 8.666/93. 

 

8.1.3 O documento relativo ao credenciamento deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação, 

separadamente dos envelopes previstos nos itens 5 e 6 do edital, acompanhado de documento que identifique o 

credenciado, diretor ou sócio proponente, ou preposto, devendo, no caso de preposto ou representante legal, a 

procuração mencionar os poderes a que está investido, sendo que para desistência de interposição de recursos, tal 

poder deverá ser expresso; 

 

8.1.4. O documento de credenciamento será retido pela Comissão Permanente de Licitação e juntado ao processo 

licitatório; 

 

8.1.5. Quando a proponente se fizer representar por seu diretor ou um de seus sócios, deverá ser apresentado o 

contrato social ou estatuto da empresa, em original ou por cópia autenticada, tratando-se de representante legal deverá 

ser juntado, ainda, instrumento de procuração; 

 

8.1.6. O documento relativo ao credenciamento deverá ser apresentado em original ou por qualquer processo de 

cópia, desde que autenticado por cartório competente, ou por servidor da Administração. 

 

8.2 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

 8.2.1 A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e a proposta será realizada sempre em ato 

público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela 

Comissão Permanente de Licitação, conforme segue: 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br
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a) Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes e sua apreciação. 

b)  Devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que 

não tenha havido recurso ou seu indeferimento. 

 b.1) Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento 

 b.2) Após a fase da habilitação, não cabe desistência de propostas, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação 

c) Abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem 

interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

d) Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, promovendo-se a desclassificação 

das propostas desconformes ou incompatíveis. 

e) Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes deste edital: 

f)  Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será encerrada, 

publicando-se o resultado no Diário Oficial do Município para conhecimento de todos os participantes. 

8.2.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º , do art. 3º c/c o Art. 45, 

§§ 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual 

todos os licitantes serão convocados, salvo os casos que se enquadrarem nos Art.s 44 e 45 da Lei Federal 

Complementar n° 123/06, vedado outro processo. 

 

8.2.3 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante previamente habilitado que tenha oferecido o menor preço 

 

8.2.4 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir ou rejeitar todas as 

propostas, sem que caiba aos participantes direito a qualquer indenização, desde que justificadamente haja 

conveniência administrativa e por razões de interesse público; 

 

8.2.5 Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

8.2.6  A publicidade das decisões da Comissão Permanente de Licitação far-se-á mediante publicação no Diário 

Oficial do Município de Bauru, nos moldes do art. 109, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações da Lei 

Federal n.º 8.883/94. 

 

8.3 – CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO: 

 

8.3.1 - A Comissão Permanente de Licitação, designada pela autoridade competente Portaria SMS nº 255/2018, na 

forma do disposto no art. 51, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, procederá à classificação das propostas pelo critério 

de menor preço por item. 

 

8.3.2 - A classificação se fará pela ordem crescente de preços; 

 

8.3.3. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 

 8.3.3.1 Serão inabilitados da presente licitação os participantes que: 

  a) Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes 

essenciais, sem a devida ressalva; 

  b) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas na Seção II, do Capítulo II, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

   c) Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá conceder prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a inabilitação;    
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8.3.4 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA: 

          8.3.4.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

      a) Estiverem em desacordo com o Edital; 

      b) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

      c) Apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou com taxas excessivas 

     d) As propostas incompletas, isto é, que não contenham informações suficientes que permitam a perfeita 

identificação do material licitado. 

  8.3.4.2 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo 

mínimo de 3 (três) dias úteis para apresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a desclassificação. 

8.3.5. O valor a ser contratado tem como limite a média aritmética dos valores praticados no mercado, 

conforme documento encartado nos autos do processo nº 03.337/2019. 

8.4 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.4.1 - O objeto da licitação será adjudicado à proposta classificada, obedecida a ordem de classificação. 

  

9 – DA DIVULGAÇÃO  
9.1. Os atos objetos de divulgação são os relativos a habilitação ou inabilitação de licitação, desclassificação ou 

classificação de propostas, resultado do certame, anulação ou revogação da licitação, e demais ocorrências que 

afetem o desenrolar do processo, e possam influir na isenção dos procedimentos. 

9.2. A divulgação dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, tendo como princípio a sua publicidade e 

levando-se em conta a agilidade dos modernos meios de comunicação, será feito por; 

    

   a) Telegrama, fax ou e-mail, com confirmação de recebimento 

   b) Comunicação direta aos interessados, via representantes presentes à reunião lavrada em ata, 

   c) Publicação no Diário Oficial do Município quando for expressa exigência legal. 

 

10 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
10.1 - No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o Município reserva-se o 

direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor total 

inadimplido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º  8.666, e art. 7º da Lei Federal 

10.520/02, quais sejam: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total inadimplido no caso de rescisão administrativa unilateral, sem 

prejuízo da aplicação da multa prevista no item 10.1; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com prazo 

não superior a 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

11 – IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

11.1. Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e qualquer licitante, no prazo de até 02 (dois) 

dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, impugnar o ato convocatório do convite, 

conforme previsto no art. 41, da Lei Federal nº 8666/93;  

11.1.1. As impugnações deverão ser endereçadas ao Departamento Administração - Divisão de Compras e Licitações, 

sito na Rua Gérson França, 7-49 - 1º andar – Centro, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP: 17015-200;  

11.2. Dos atos da Administração praticados no presente convite cabem os recursos previstos no art. 109 da Lei 

Federal nº 8666/93 os quais, se interpostos, deverão observar o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do 

ato e o disposto nos incisos e parágrafos do mesmo artigo, tendo efeito suspensivo;  

11.3. Os recursos deverão ser protocolados no horário das 08h00 a 12h00 e das 13h00 às 17h00, na Divisão de 
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Licitações aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, em duas vias sendo a segunda via devolvida no ato, 

como recibo  

11.4. Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, bem como 

sobre matéria já decidida em grau de recurso.  

11.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.  

11.6. Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias 

úteis;  

11.7. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma empresa;  

11.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados, 

mediante publicação da decisão no Diário Oficial de Bauru.  

11.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento 

CLÁUSULAL DÉCIMA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO 

12.1. Após o prazo de Homologação o resultado desta licitação, a adjudicatária deverá assinar o contrato dentro de 05 

(cinco) dias úteis da convocação feita pelo Departamento de Comunicação e Documentos - DCD, sob pena de decair 

do direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de 

sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8666/93, 8883/94 e 10520/02 e Decreto Municipal 

10.123/05.  

                12.1.2. A adjudicatária deverá apresentar na assinatura do contrato os seguintes documentos: 

a) Capacitação dos palestrantes na área da saúde, comprovada através de certificados, diplomas, cursos e etc. 

b) Capacitação da empresa na área de atuação havendo ministrado cursos, treinamentos e/ou capacitações na área da 

saúde, comprovada através de atestado de capacidade técnica ou outro documento idôneo. 

12.2. Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, será convocada outra licitante 

na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 

12.3. Município de Bauru poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 

esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, estando 

asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido 

processo legal.  

12.4. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante a 

Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e trabalhistas estiverem com os prazos de 

validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 

autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.  

12.5. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar as exigências referidas, com prazos de validade, sob pena da contratação 

não se realizar. 

 

13 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária 

através de instituição financeira a ser determinado pelo Município.  

 

13.2. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levados em 

consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

13.3. No caso de atraso no pagamento por parte da licitante vencedora haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 

(cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento 

art. 40, XIV, alínea “c” da Lei federal nº 8.666/93. 
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14 - CONDIÇÕES GERAIS E PERMANENTES. 

14.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital será conforme art. 110, da Lei Federal n. º 8666/93.  

14.2. É facultada à comissão ou Autoridade superior deste Município, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência, destinada a esclarecer ou complementar instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente na proposta.  

14.3. Os proponentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas da lei.  

14.4. Até o recebimento do empenho, a adjudicatária poderá ser desclassificada, se o Município tiver conhecimento 

de fato desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeiro e qualificação 

técnica, não apreciada pela Comissão, ou decorrentes de fatos supervenientes, só conhecidos após o julgamento;  

14.5. Ocorrendo a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior deste Edital, o 

Município poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificação, ou revogar a licitação;  

14.6. Não poderá a adjudicatária ceder ou transferir o empenho a ser celebrado, no todo ou em parte, bem como 

caucionar ou utilizar o empenho para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do Município;  

14.7. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ 

46.137.410/0001-80, número do processo e número do empenho.  

14.8. A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do empenho, as condições de habilitação 

exigidas no certame licitatório;  

14.9. O Município se reserva ao direito de inspecionar o objeto da prestação de serviços, podendo recusá-lo ou 

solicitar a sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Edital de Licitação nº 

238/2019; 

14.10. Correrão por conta e risco da Adjudicatária todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do empenho, de acordo com o art. 71 da Lei Federal n.º 

8666/93.  

14.11. A Licitante Vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do empenho, de acordo 

com o art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

14.12. A apresentação dos envelopes a que se refere o presente edital implica a aceitação das regras do mesmo;  

14.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro da Comarca de Bauru 

15 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

15.1 A LICITANTE VENCEDORA se obriga a manter a qualidade dos serviços e correção no caso de problemas 

antes do vencimento do prazo de garantia e ainda deverá substituir os serviços quando constatado que não 

corresponde ao descrito no Anexo I do presente edital e contrato. 

  

15.2 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município deverá: 

a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou cancelando a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1) Na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelar a 
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contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.(1) Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado; 

17 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

17.1 – Segue em anexo ao Edital como parte integrante do mesmo: 

a) - Especificação do Objeto (Anexo I); 

b) - Declaração assegurando que não possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial 

do Município de Bauru, se for o caso (Anexo II); 

c) - Declaração de cumprimento do Art. 27 da Lei 8.666/93 e Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (Anexo III); 

d) - Formulário Modelo de Proposta de Preços (Anexo IV); 

e) - Modelo de Procuração (Anexo V); 

f) - Declaração de Inexistência e Impedimento de licitar com a Administração (Anexo VI); 

g) - Minuta de Contrato (Anexo VII) 

h) - Termo de Ciência de Notificação (Anexo VIII). 

i) - Cadastro do Responsável para Assinatura do contrato (Anexo IX). 

 

18 - DO FORO 
18.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação não resolvidas amigavelmente na esfera 

Administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial. 

 

19 - CASOS OMISSOS 
19.1 - Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

 

Bauru, 27 de setembro de 2019. 

 

 

 

Dr. José Eduardo Fogolin Passos 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº. 03.337/2019 - Convite: 06/2019     

Abertura: 08 de outubro às 10 horas  
Secretaria Municipal de Saúde - Rua Gerson França, 7-49 - CEP: 17.015-200 – Bauru/SP. 

Convite – Regime Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global 

 

Item 
Qtde 

 
Especificação 

1 1 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação e 
qualificação profissional dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme projeto de intervenção constante no Termo de Referência. 

TOTAL DE 86 PARTICIPANTES, CARGA HORÁRIA TOTAL - TURMAS A, 

B, C e D: 64 horas. 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 

Título: Educação Permanente e Humaniza SUS transformando a prática  

 

1.0 – Justificativa: 

Em atendimento ao termo de adesão previsto pela Portaria nº 3.194, de 28 de novembro de 2017, que dispõe sobre o 

Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde – PRO 

EPS-SUS, e visto o recebimento por esta Secretaria Municipal de Saúde de repasse elabora-se projeto para utilizar o 

recurso com educação e formação em saúde. 

 

2.0 - Objetivo Geral: 

2.1 Estimular o fortalecimento da qualificação profissional dos trabalhadores da saúde visando a transformação das 

práticas de saúde em atendimento aos princípios norteadores do SUS, a partir da especificidade local e da análise 

coletiva dos processos de trabalho. 

 

3.0 - Objetivos Específicos: 

3.1 - Promover a formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS, através de levantamento de problemas 

cotidianos da atenção à saúde e da organização do trabalho em saúde. 

3.2 -  Contribuir para a identificação das necessidades de Educação Permanente em Saúde dos trabalhadores e 

profissionais do SUS, elaborando estratégias para qualificar a gestão, atenção à saúde e fortalecimento da 

participação social. 

3.3 -  Fortalecer as práticas de Educação Permanente em Saúde nas unidades de saúde em consonância com as 

necessidades para qualificar os trabalhadores de saúde. 

3.4 -  Valorizar a dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando 

processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização; 

3.5 -  Estimular processos comprometendo a produção de saúde e com a produção de sujeitos; 

3.6 -  Fortalecer o trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e grupalidade; 

3.7 Atuar em rede de alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do 

SUS; 

3.8 -  Utilizar da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de 

autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br


  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                      12 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
                Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464 

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br  

 

 

 

EDITAL SMS 339/2019 – CARTA CONVITE 06/2019 – PROCESSO 03.337/2019 – CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 

3.9 -  Ampliar o diálogo entre os trabalhadores e a administração, promovendo a gestão participativa, colegiada, e a 

gestão compartilhada dos cuidados/atenção. 

3.10 -  Transformar as práticas profissionais e da própria organização do trabalho visando ampliar o grau de 

coparticipação dos diferentes atores que constituem a rede SUS, na produção de saúde tendo como resultado maior 

eficácia na atenção em saúde. 

3.11 -  Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das 

filas, a hierarquização dos riscos e o acesso aos demais níveis do sistema; 

3.12 -  Elencar os principais problemas apontados pelo coletivo. 

3.13 -  Construir e pactuar ações com o propósito de contagiar os trabalhadores com os princípios e as diretrizes da 

humanização; 

3.14 -  Aprimorar seus conhecimentos em gestão estratégica, através de conceitos, ferramentas e técnicas alinhadas ao 

planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, com acompanhamento do andamento das 

ações. 

4.0 - Metodologia:  

4.1 -  Segundo Freire (2015), na perspectiva de método ativo trata-se da possibilidade de deslocamento do docente 

(ensino) para o estudante (aprendizagem), e que ao referir se à educação como um processo que não é realizado por 

outrem, ou pelo próprio sujeito, mas que se realiza na interação entre sujeitos históricos por meio de suas palavras, 

ações e reflexões. Com base nessa ideia, é possível inferir que, enquanto o método tradicional prioriza a transmissão 

de informações e tem sua centralidade na figura do docente, no método ativo, os estudantes ocupam o centro das 

ações educativas e o conhecimento é construído de forma colaborativa. Assim, o método de escolha a ser utilizado 

para o desenvolvimento das atividades educativas será o de metodologia ativa. 

 

5.0 - Público Alvo:  

5.1 Servidores da Secretaria da Saúde das unidades de saúde (atenção básica, unidades referências e saúde mental), 

conforme previsto no quadro 1.  

 

5.2 - O número de trabalhadores por território/serviço de saúde poderá sofrer alterações de acordo com as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, não devendo ultrapassar o limite total definido.  

 

Quadro 1 – Definição do número de participantes por turma/serviço de saúde/território/gestor 

TURMA A 

TERRITÓRIO SUL 

TURMA B 

TERRITÓRIO NOROESTE 

TURMA C 

TERRITÓRIO 

NORTE 

TURMA 

TERRITÓRIO SUDESTE 

UBS Falcão – 02 UBS Bela Vista - 02 UBS Mary Dota - 02 UBS Geisel - 02 

UBS Independência – 02 UBS Chapadão Mendonça - 02 UBS Beija Flor - 02 UBS Redentor - 02 

UBS Dutra – 02 UBS Nova Esperança - 02 UBS Gasparini - 02 UBS Octávio Rasi - 02 

UBS Europa- 02 UBS Jd Godoy - 02 UBS Tibiriçá - 02 UBS Cardia - 02 

UBS Jussara Celina - 02 UBS PVA  - 02 USF Vila São Paulo - 

02 

Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador - 

CEREST - 02 

UBS Vila Dutra - 02 UBS Centro - 02 USF Nova Bauru - 02 Casa da Mulher - 02 

Caps AD - 02 USF Santa Edwirges - 02 USF Pousada da 

Esperança - 02 

CAPS AD III - 02 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br


  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                      13 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
                Fone: (14) 3104-1463 – Fax: (14) 3104-1464 

e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br  

 

 

 

EDITAL SMS 339/2019 – CARTA CONVITE 06/2019 – PROCESSO 03.337/2019 – CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 

AMSM - 02 USF Nove de Julho - 02 Programa Municipal de 

Atenção ao Idoso – 

PROMAI  - 02 

Serviço de Orientação e 

Prevenção do Câncer - 01 

1Centro de Testagem e 

Aconselhamento – CTA -  

01 

Residência Terapêutica - 02 Centro de 

Especialidades 

Odontológicas - CEO - 

01 

Banco de Leite Humano - 

BLH - 01 

Centro de Referência em 

Moléstias 

Infectocontagiosas CRMI - 

02 

Centro de Diagnóstico por 

Imagem de Bauru - CDIB - 01 

CAPS INFANTIL - 02 CAPS 1 - 02 

Programa Municipal 

IST/Aids - 01 

Ambulatório Municipal de 

Fisioterapia -  AMF - 01 

Apoio Social - 01 Gestores: 02 

Gestores: 02 Gestores: 02 Gestores: 02  

Subtotal: 22 profissionais Subtotal: 22 profissionais Subtotal: 22 

profissionais 

Subtotal: 20 profissionais 

Carga Horária total 

Turma A: 16 horas 

Carga Horária total Turma 

B:  

16 horas 

Carga Horária total 

Turma C:   

16 horas 

Carga Horária total 

Turma D:   

16 horas 

TOTAL – 86 PARTICIPANTES  

CARGA HORÁRIA TOTAL - TURMAS A, B, C e D: 64 horas 

  

6.0 – Carga horária 

6.1 - A intervenção deverá ser realizada para 86 (oitenta e seis) participantes, num total de 64 horas, que deverão 

ser divididos em 04 turmas de 16 horas/cada. 

 6.2 - Para cada turma deverão ser ministrados 04 Módulos de 04 horas cada, contemplando no mínimo os 

conteúdos/assuntos/estratégias descritos no item 7.0; 

 6.3 -. Em caso de realização de 02 módulos no mesmo dia, deverá ser respeitada as 04 horas por módulo, 

com duração máximo de 08 horas dia e uma hora de almoço; 

 6.4 – Os módulos deverão ser realizados em horário comercial compreendido das 8:00 as 12:00 e das 13:00 

as 17:00 e de 2ª a 6ª feira que serão definidos pelos gestores; 

 6.4 - Todas as turmas, assim como a preparação do curso deverão ser acompanhadas por gestores indicados 

pela Secretaria. 

 

7.0  - Conteúdo Programático 

7.1 - 1ª Módulo (4 horas) : Aula expositiva a ser ministrada pelo palestrante, utilizando também da 

construção do conhecimento através de aprendizagem significativa abordando temas como: Acolhimento; 

Gestão participativa e cogestão; Ambiência; Clínica ampliada e compartilhada; Valorização do trabalhador; 

Defesa dos direitos dos usuários. Aprendizagem significativa com enfoque problematizador com que o 

profissional é como centro do processo de ensino-aprendizagem. Abordar Educação Permanente em Saúde e 

sua importância nos processos de trabalho com foco nos serviços municipais de saúde, norteado na Política 

Nacional de Humanização e Política Nacional de Educação Permanente em Saúde do SUS. 

 

7.2 -  2ª Módulo (4 horas) : O palestrante deverá incentivar os a participação dos profissionais na exposição 

dos problemas relacionados a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e da Politica de 

Humanização – Humaniza SUS, vivenciados diariamente nos serviços de saúde, utilizando de dinâmicas, 
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recursos audiovisuais, teatrais, textuais dentre outros, trabalhando sempre a questão da empatia nos 

ambientes de trabalho relacionados a equipe e a população.  

 

7.3 – 3ª Módulo (4 horas): O palestrante deverá utilizar de métodos pedagógicos de aprendizagem 

significativa a exemplo de rodas de conversas, questões disparadoras, para que os participantes possam 

elencar situações de conflito, insatisfação, desmotivação entre tantos outros. Auxiliar na identificação dos 

macroproblemas relacionados aos processos de trabalho, identificados pelos participantes. O palestrante 

deverá atentar-se, aos nós críticos expostos pelos participantes e colaborar na identificação das possíveis 

causas e consequências. 

 

7.4 – 4ª Módulo (4 horas): Deverá ser construído de maneira ascendente e coletiva o planejamento 

estratégico a partir da identificação dos macroproblemas   contemplando as possíveis ações para a melhoria 

do processo de trabalho nos serviços municipais de saúde. Ao final do curso cada participante deverá levar o 

resultado do planejamento estratégico para apresentar a sua equipe, a fim de desenvolver na prática as ações 

para a melhoria do processo de trabalho. 

 

8.0 – Cronograma do curso/módulos 

 8.1 – Todos os módulos deverão estar concluídos até 29/11/19. 

 8.2 – O conteúdo programático elaborado pela empresa vencedora, será analisado e aprovado por gestores 

 indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.  

 8.3 – Os módulos deverão ser ministrados de segunda a sexta-feira em horário comercial (8h as 17h) 

podendo ser estendido ou antecipado em no máximo 01hora, mediante conveniência da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 8.4 – O local para realização da capacitação será na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, sito a 

 Rua Gerson França, 7-49 CEP: 17.015-200. Centro – Bauru/SP, podendo haver alteração por conveniência 

do contratante. 

 8-5 – As datas para a realização dos módulos serão acordados entre as partes até o prazo máximo 

estabelecido no item 8.1   

9.0 - Requisitos básicos do corpo docente  

9.1 – O(s) palestrante(s) deverão ter capacitação na área da saúde e comprovar através de certificados, diplomas, 

cursos e etc.. 

9.2 - A empresa vencedora deverá comprovar capacitação na área de atuação havendo ministrado cursos, 

treinamentos e/ou capacitações na área da saúde, através de atestado de capacidade técnica ou outro documento 

idôneo. 

10.0 – Estratégias Educacionais, material didático e certificados  

10.1 - A estratégia educacional proposta deverá conter práticas pedagógicas que estimulem o participante a 

 construir o conhecimento e a desenvolver competências. Utilizar metodologias participativas, estruturadas na 

 prática, baseadas em situações reais de trabalho, acompanhar os grupos no desenvolvimento dos planos de   

 ação com base no planejamento estratégico da Instituição, propondo estudos de caso, solução de problemas e 

 outras estratégicas, apoiadas em recursos da tecnologia educacional.  

10.2 - O material didático deverá ser composto por pasta, apostila com o conteúdo a ser abordado nas aulas 

(atendendo suas especificidades). 

10.3 - O conteúdo do Curso deverá ser apostilado e disponibilizado de forma impressa para cada participante e 

gestores indicados. A(s) apostila(s) a serem utilizadas no curso deverão contemplar o conteúdo programático mínimo 

elencado neste Memorial.  
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10.4 - Os certificados deverão ser expedidos apenas aos alunos e gestores que obtiverem presença mínima de 75 % 

(setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso. No certificado deverá conter o nome do curso, nome 

completo do aluno, CPF, carga horária total e conteúdo programático.;  

10.5 - O não cumprimento das disposições deste Projeto Básico, atestado por este Serviço, estará sujeito às sanções 

descritas no artigo 86 da lei 8.666/93.  

11 –  Obrigações e responsabilidades da contratada 

11.1 -  Visando à execução dos serviços objeto deste Projeto, a empresa contratada se compromete a:  

11.1.1 - Fornecer todo material didático para os participantes de forma impressa;  

11.1.2 - Zelar pela perfeita execução dos serviços, objeto deste Projeto;  

11.1.3 - Ministrar curso atingindo os objetivos propostos, ou seja, qualificando e capacitando os  servidores desta 

Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com o disposto deste Projeto Básico;  

11.1.4 - A empresa CONTRATADA se responsabilizará por todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e 

previdenciários de seus funcionários, encargos decorrentes da legislação vigente ou quaisquer outros;  

11.1.5 - É de responsabilidade da contratada despesas com passagem e hospedagem, como também alimentação e 

transporte;  

11.1.6 - A contratada deverá arcar com toda e qualquer despesa relativa a acidentes de trabalhos de seus funcionários, 

enquanto estiverem desempenhando atividades por esta contratante; 

11.1.7 - Manter seus colaboradores devidamente identificados, utilizando crachá de identificação; 

11.1.8 - A Contratada deverá ser responsável por reparar ou indenizar, todo e qualquer dano pessoal ou material 

causado por ela, sejam estes devidos a fatos acidentais ou não, inclusive a terceiros, assumindo também os  danos 

causados a equipamentos ou pessoas nas instalações da Contratada e ou o local do evento ;  

11.1.9 – Confeccionar os certificados contendo o timbre e o nome da empresa CONTRATADA e os dados dos 

participantes, estando devidamente assinado pelo representante legal. Este condicionado a obtenção de no mínimo 

75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária total do curso.  

11.1.10 – A contratada deverá cumprir a carga horária descrita no presente Projeto Básico, responsabilizando-se pela 

reposição das aulas no caso de falta cometida pelo docente da empresa contratada. 

11.1.11 -  CONTRATADA disponibilizará toda a infraestrutura de salas de aula, bem como equipamentos de 

multimídia. 

11.1.12 – Realizar reunião (ões) preparatória com os gestores indicados pela Secretaria da Saúde, que deverá ser em 

até 05 dias úteis da data da assinatura do termo de contrato e reunião de devolutiva em até 05 dias após o 

encerramento de todos os módulos. 

.  

12 – Obrigações e responsabilidades da contratante  

12.1 – Designar funcionário para acompanhar os trabalhos que por sua vez anotarão em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei nº 8.666/93. 
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12.2 - A CONTRANTANTE deverá compor a turma de gestores observando os pré-requisitos exigidos para cada 

 programa.  

12.2 – Participar da reunião preparatória e de devolutiva com a empresa contratada para definição do cronograma de 

execução, detalhamento das estratégias, e apresentação dos resultados e atividades desenvolvidas , assim como o 

planejamento estratégico construído, atendendo ao disposto deste certame. 

12.3 - Prestar informações que venham a ser solicitados pela empresa vencedora do certame.  

12.4 – Elaboração e envio à empresa a ser contratada de relação nominal dos participantes contendo os dados 

pessoais, como:  Nome, Registro Geral (RG), com   órgão   emissor   ou   CPF, cargo/função-atividade e data de 

nascimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias antes do início do curso. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(TRIBUTOS MUNICIPAIS) 

 

 

Local e data 

 

À Prefeitura Municipal de Bauru 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Processo n.º 03.337/2019 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

 
Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n.º __________________, não possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do 

Município de Bauru. 

 

 

 

...................., .... de ............. de 2019 

 

 

 

 

......................................................................... 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO NÃO PODE SER APRESENTADA POR EMPRESAS SEDIADAS EM 

BAURU, OU QUE TENHAM FILIAIS (SUCURSAIS) NESTE MUNICÍPIO.  

OBS: O ANEXO “II” DEVERÁ SER APRESENTADO SOMENTE POR EMPRESA DE OUTRO 

MUNICÍPIO  
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ANEXO III - MODELO 
 

(timbre da empresa) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO  

 

 

 

 

 

 (nome da pessoa jurídica), inscrita no C.N.P.J, endereço        , por intermédio de seu representante legal; (nome 

completo),  portador da Carteira de identidade  RG n° e do CPF n° da empresa interessada em participar nos processos 

licitatórios da Prefeitura Municipal de Bauru - PMB, declara,  para os fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, 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 (   ) 

 

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

_________________________,____, de _______________ de 2019. 

 

 

 

 

_________________________________ 

(empresa proponente) 

 

 

 

_______________________________________________________ 

(assinatura e carimbo do representante legal) 
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ANEXO IV 

Processo Administrativo nº 03.337/2019 - Edital de Licitação nº SMS 339/2019 

Carta Convite n. º SMS 06/2019 

 

Formulário Modelo de Proposta de Preços 

Nome da Proponente: 

Endereço: 

Cidade:    Estado:      Telefone:    Fax: 

CNPJ:       Inscrição Estadual: 

Banco:  Agência:  Conta Corrente:   Cidade: 

Conforme estipulado no Edital de Carta Convite n.º 06/2019 – SMS, propomos: 

Item Qte. Descrição Preço Unitário em 

R$ 

Preço Total 

em R$ 

01 01    

 

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO PROJETO DE INTERVENÇÃO CONSTANTE 

NO ANEXO I DO EDITAL. 

PRAZO DE ENTREGA _________________________________ 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ___________________________ 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ___________________ 

 

 

......................................................................................... 

Assinatura 

Nome Completo: .......................................................................................... 

RG: ......................................... CPF: ......................................... 

Data: ........../........../2019. 
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ANEXO V 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE:  Razão Social : 

CNPJ : 

Endereço: 

Cep : 

Bairro: 

CEP ________-___ – cidade - UF 

 

OUTORGADO: ________________, estado civil, profissão., endereço_ cidade _, residência, uf_, residência __, 

portador da cédula de identidade Nº ______________ e do CPF _________. 

 

OBJETO: Representar o outorgante na Licitação – Processo nº ________/______, que tem como objeto a 

“__________________________________________________”. 

 

PODERES: Retirar Editais, apresentar propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da 

Documentação, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar 

ao direito de recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 

presente mandato. 

 

________________, ___ DE ________________ DE 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

 

Processo Administrativo nº 03.337/2019 

Edital de Licitação nº SMS 339/2019 

Carta Convite n. º SMS 06/2019 - Licitação Tipo Menor Preço Por Item. 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

     A Firma/Empresa _____________________________________ , sediada na rua 

____________________ , no ______ , __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob 

as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

     __________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

 MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º  

PROCESSO N.º 03.337/2019 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A 

EMPRESA.............................................…………………….............. 

 

O presente Contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ.  sob n.º 46.137.410/0001-80, doravante 

denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Dr. José Eduardo 

Fogolin Passos, por força dos Decretos n.º 4705, de 23 de maio de 1986 e n.º 6618, de 27 de maio de 1993, ambos 

alterados pelo Decreto n.º 7306, de 11 de maio de 1995, e a Empresa......, estabelecida na cidade de ......, na 

Rua.........., n.º ......., Bairro........., inscrita no CNPJ sob n.º ............., Inscrição Estadual n.º .........., daqui em diante 

denominada “ CONTRATADA ” , representada neste ato pelo Sr. ............., portador da Cédula de Identidade  R.G. 

n.º ............. e do  CPF n.º .................. 

As partes assim identificadas pactuam o presente Contrato, cuja celebração reger-se-á pela Lei Federal 8.666/93, com 

a redação dada pela Lei Federal n.º 8.883/94, tanto quanto as cláusulas e condições do Processo n.º 03.337/2019 – 

Edital de licitação SMS 339/2019, bem como as seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 - A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 03.337/2019, 

prestar os serviços ao CONTRATANTE de cursos de capacitação e qualificação profissional dos trabalhadores da 

Secretaria Municipal de Saúde para um TOTAL DE 86 PARTICIPANTES, com CARGA HORÁRIA TOTAL - 

TURMAS A, B, C e D de 64 horas. conforme Anexo I do edital n° SMS 339/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

2.1 - O contrato terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado caso haja interesse das partes, nos termos do § 1° do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA E PRAZO DE ÍNICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. O início dos serviços deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do extrato do 

contrato no Diário Oficial de Bauru, com veiculação às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados e disponibilizado 

para consulta no site: http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx. 

3.2. A Secretaria de Saúde comunicará a licitante vencedora, mediante correspondência ou e-mail, o aviso de 

publicação do extrato do contrato a ser publicado no Diário Oficial do Município. 

3.3. O contrato terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado caso haja interesse das partes, nos termos do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93. 

3.4. A Prefeitura Municipal de Bauru se reserva ao direito de inspecionar a realização dos serviços, podendo recusá-

lo ou solicitar sua substituição. 

3.5. Correrá por conta do fornecedor todo o material e mão de obra referente a realização dos serviços, transporte ou 

qualquer outro encargo referente ao objeto do edital. 

3.6. Na Nota Fiscal deverá constar “MUNICÍPIO DE BAURU, Praça das Cerejeiras, 1-59, C.N.P.J. 46.137.410/0001-

80, número do Processo e do empenho”. 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO, PAGAMENTO E DOTAÇÃO 
4.1 - O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento descrito na cláusula primeira, o valor total 

de R$......(.............), que será suportado pela dotação orçamentária: 
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 F: 391; E: 39; SE: 22; V: 04; CC 108: DR 05.305.0001 – Gestão SUS 

 
 4.2. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária 

através de instituição financeira a ser determinada pelo Contratante.  

 

4.3 - Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de 

habilitação, comprovando regularidade quanto à Receita Federal e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

e Trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

4.4 A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.3, implicará na rescisão do contrato 

firmado. 

4.5 Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, nos termos do previsto no item 4.4. 

4.6. No preço apresentado no item 4.1 estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, 

taxas e emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários que possam a vir gravá-los, sendo 

de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

4.7.O contrato não sofrerá nenhum tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei 

Federal nº 8666/93. 

CLÁUSULA QUINTA: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

 

5.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o Contratante reserva-se o 

direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do 

contrato, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º  8.666, e art. 7º da Lei Federal 10.520/02, 

quais sejam: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de rescisão administrativa unilateral, sem 

prejuízo da aplicação da multa prevista no item 5.1; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com prazo de 

até 02 (dois) anos; ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

6.1. A LICITANTE VENCEDORA se obriga a manter a qualidade dos serviços e correção no caso de problemas 

antes do vencimento do prazo de garantia e ainda deverá substituir os serviços quando constatado que não 

corresponde ao descrito no Anexo I do presente edital e contrato. 

  

6.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município deverá: 

a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

cancelando a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1) Na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelar a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.(1) Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
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inicialmente contratado; 

CLÁUSULA SÉTIMA - ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

7.1. O Município designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do Contrato, a Divisão de Compras e Licitações 

subordinada ao Departamento Administrativo, vinculado ao Órgão Participante - Secretaria Municipal de Saúde, que 

terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento do Contrato. 

 
7.2. É integrante do Contrato a Secretaria Municipal de Saúde, designada como ÓRGÃO PARTICIPANTE da 

mesma. 

 

7.3. O Município designa ainda, como Gestor deste Contrato, a Senhora Marcela da Silva Santos Camargo, 

subordinado à Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

7.4. A COMPROMISSÁRIA, designa como Gestor deste Contrato, o(a) Sr(a). _________________, portador do RG 

nº ____________________ e CPF nº___________, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte 

integrante deste documento. 

 

7.5. Ao(s) gestor(a)(as)(es) do Contrato por parte do Município, além das atribuições previstas no Art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93, compete: 

 

7.5.1. Assegurar-se, quando do uso do Contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão 

gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização. 

 

7.5.2. Zelar, pelos demais atos da COMPROMISSÁRIA, relativos ao cumprimento das obrigações 

assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes 

do descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

7.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da COMPROMISSÁRIA em 

atender às condições estabelecidas no edital n° SMS 339/2019, firmados neste Contrato, quanto às divergências 

relativas à entrega ou as características e serviços contratados. 

 

CLÁUSULA OITAVA: CONDIÇÕES GERAIS 

 
8.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA resultantes da execução do presente contrato, todas as despesas 

tributárias, inclusive os encargos trabalhistas previdenciários ficais e comercial, nos termos do art.71 da Lei federal nº 

8666/93. 

 

8.2. O Contratante poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 

judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 à 80 da Lei 8.666/93, estando assegurados, em 

quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.  

8.3. Obriga – se a CONTRATADA a manter, durante todo prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação 

exigidas no certame licitatório.  

 

8.4. O CONTRATANTE se reserva ao direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou 

solicitar a sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Edital de Licitação n° SMS 

339/2019 e do presente contrato.  

 

8.5. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este Contrato, no todo ou em parte, bem como, não poderá 

caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE. 

 

8.6 - Fica reservado à Administração o direito de anular ou revogar o contrato, por motivo devidamente 

fundamentado, sem que caiba em tal hipótese, aos licitantes, indenização, compensação ou vantagem à qualquer 

título, ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 

8.883/94. 
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8.7. A CONTRATADA deverá emitir uma Nota Fiscal onde deverá estar expresso: “Prefeitura Municipal de Bauru”, 

Praça das Cerejeiras, 1-59 – C.N.P.J. 46.137.410/0001-80, número do Processo, número do Contrato e nota de 

empenho. 

8.8. A Contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 

8666/93. 

 

8.9.  Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o Contrato, no todo ou em parte, bem como, não poderá 

caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE. 

 

8.10. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas 

de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA.  

 

8.11. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes, e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

 Por estarem as partes justas e de pleno acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Bauru (SP),  ................ de ........................ de 2019 

 

 

 

Dr. José Eduardo Fogolin Passos 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
CONTRATANTE:______________________________________________________________ 

CONTRATADA:_______________________________________________________________ 

CONTRATO N° (DE ORIGEM):___________________________________________________ 

OBJETO:____________________________________________________________________ 

ADVOGADO(S): (*)___________________________________________________________ 

 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 

CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 

publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 

709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

 

 

LOCAL E DATA:____________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

CONTRATANTE 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________ 

CPF: __________________  /  RG: __________________  

Data de Nascimento: __/__/____  

Endereço residencial completo: ___________________________________________________ 

E-mail institucional: ____________________________________________________________ 

E-mail pessoal_________________________________________________________________ 

Telefone(s): ( ) ____-_____ 

 

Assinatura:__________________________________________________________________ 
 

Pela CONTRATADA:  

Nome: _______________________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________ 

CPF: __________________  /  RG: __________________  

Data de Nascimento: __/__/____  

Endereço residencial completo: ___________________________________________________ 

E-mail institucional: ____________________________________________________________ 

E-mail pessoal_________________________________________________________________ 
Telefone(s): ( ) ____-_____ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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ANEXO IX 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO 

ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO,  MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR  

 
MUNICÍPIO DE BAURU  

 

ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE 

 

COMPROMISSÁRIA:   

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação e qualificação 

profissional dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde. 

NOME:  

CARGO:  

RG Nº :   

CPF:   

DATA DE NASCIMENTO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:   

CEP :   

ENDEREÇO COMERCIA L:   

E -MAIL PROFISSIONAL:   

E -MAIL PESSOAL  

TELEFONE:   

CELULAR:  

PERÍODO DE GESTÃO:  

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP   

 

NOME: FÁBIO RIBAS DOS SANTOS  

CARGO: CONTROLADOR GERAL  

ENDEREÇO COMERCIA L DO ÓRGÃO /  SETOR: P raça  das  Cere je i ras  n º  1 -59  TELEFO NE 

E FAX: (14)  3235 -1264   

E-MAIL:  fab iorsan tos@bauru . sp.gov.br  

 

 

 

* Não  deve  se r  o  endereço  do  Órgão/Poder .  Deve  se r  o  endereço  onde  poderá se r  

encontrado ,  caso  não  es te ja  mai s  exercendo  o mandato  ou  cargo .  
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