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PROCESSO Nº. 15733/2021 

EDITAL  Nº 31/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 

 

O Município de Bauru,  por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para 

conhecimento dos interessados, Hospitais Públicos, Hospitais Privados sem fins lucrativos e 

Hospitais Privados com fins lucrativos, que no período de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 

publicação no Diário Oficial do Município, receberá através de correspondência eletrônica ou 

presencialmente, na Divisão de Compras e Licitações, localizada no Departamento de 

Administração da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru  em conformidade com as condições 

deste Edital, a documentação e proposta visando a Contratação de serviços hospitalares de 

internação em Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Enfermaria Adulto  destinados às 

pessoas de ambos os sexos, acometidas por Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, seja 

esta causada por Coronavirus SARS COV 2 - COVID 19  ou outro agente infeccioso”, 

devidamente autorizados e encaminhados exclusivamente, em conformidade com os critérios 

protocolares e fluxos de regulação  estabelecidos pelo  Departamento de Urgência e Unidades de 

Pronto Atendimento - DUUPA -  da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, conforme termo de 

referência constante do anexo I.  

 

1. DA LEGISLAÇÃO 

1.1 – Considerando que a Constituição Federal em seu Art. 199, §1º prevê que as instituições 

privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

1.2 - Lei nº 8.080, de 19/09/1990, regulamentada pelo Decreto nº 7.508, de 28/06/2011, que 

dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência 

à saúde e a articulação Interfederativa, e dá outras providências. 

1.3 - Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências. 

1.4 - Portarias de Consolidação MS/GM de 28/09/2017 e suas alterações, que implementam 

e instituem sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), Redes de Atenção à Saúde, 

participação complementar, financiamento dos hospitais, contratualização, entre outros. Saúde, 

Brasília, 1ª edição, 2016.  

1.5 - Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde, Ministério da Saúde  

 

 2 - DO OBJETO  

2.1 – A contratação dos serviços hospitalares de internação em Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto e Enfermaria Adulto de ambos os sexos, destinados às pessoas acometidas por SARS COV2-

COVID-19 / SRAG, devidamente autorizados e encaminhados, exclusivamente, em conformidade 

com os critérios protocolares e fluxos de regulação estabelecidos pelo Departamento de Urgência e 

Unidades de Pronto Atendimento – DUUPA, da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. 

2.2 - A relação dos serviços a serem contratados, bem como as metas quantitativas e 

qualitativas estão descritas nos ANEXOS I e V – Termo de Referência e Minuta do Contrato de 

Prestação de Serviços. 

2.3 – Os serviços descritos deverão ser prestados nos limites territoriais do município de 

Bauru. 
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3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO  

3.1 - Os interessados em participar da presente dispensa deverão ter as condições necessárias 

para prestar os serviços, objeto da contratação, na área geográfica de abrangência descrita no item 

2.3 deste edital, ou seja, nos limites territoriais do município de Bauru.  

3.2 - Não poderão participar do presente Edital os interessados que estejam cumprindo as 

sanções previstas no inciso III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 (súmula 51 do TCE/SP). 

3.3. Não poderão participar da presente dispensa os interessados que estejam cumprindo a 

sanção prevista no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93 (aplicável a todas as licitações sob 

qualquer modalidade, bem como aos procedimentos dispensáveis e inexigíveis de licitação por força 

do disposto no art. 97), que tenham sido declaradas inidôneas por órgãos  da administração federal, 

estadual ou municipal. 

 

As datas, prazos e horários para entrega dos documentos constam no Cronograma, deste Edital, 

conforme segue: 

CRONOGRAMA DE DATAS 

 

Período: 15/02/2021 

a 23/02/2021 

Entrega ou envio por meio eletrônico da documentação e proposta: 

até às 14h de 23/02/2021 

Local de entrega 
Rua Gerson França, 7-49 – 1º andar – Divisão de Compras e 

Licitação – Bauru/SP 

Meio eletrônico compras_saude@bauru.sp.gov.br  

 

 

 4 - DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  

4.1 - Os interessados em participar da presente dispensa terão o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data de publicação no Diário Oficial do Município, para entregar a documentação 

relacionada no Item 5 através de correspondência eletrônica compras_saude@bauru.sp.gov.br ou 

presencialmente na  sede da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru – Divisão de Compras e 

Licitações - 1º Andar  situada à Rua Gerson França, 7-49 – Bauru – SP. 

4.2 -  A documentação exigida deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo 

de cópia, autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou 

autenticada por servidor da Administração, mediante a apresentação do respectivo original. 

 

5 - DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS  

5.1 - Ofício de solicitação formal da entidade interessada, datado, listando todos os 

documentos entregues. 

5.1.1 - Realizar os serviços ora contratados através de profissionais de seu quadro 

devidamente inscritos no Conselho de Medicina e capacitados a realizar os serviços 

contratados; 

5.1.2 - Fornecer certificado de regularização da Pessoa Jurídica junto ao Conselho de Classe; 

5.1.3.- Fornecer Atestado de Qualificação da Capacidade Instalada; 

5.1.4 - Fornecer Atestado de Qualificação Técnica-Profissional; 

5.1.5 - Fornecer Atestado de Qualificação Técnica-Operacional. 

 

5.1.2 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

5.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br
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5.1.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

5.1.2.3 - Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida 

Ativa da União (CND) ou Certidão Positiva de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a 

Divida Ativa da União (CPD), com os efeitos negativos; 

5.1.2.4 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débito, 

referente ao ICMS, com a Fazenda Estadual; 

5.1.2.5 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débito 

Mobiliário com a Fazenda Municipal; 

5.1.2.6 - Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS); 

5.1.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas, com os efeitos negativos. (site http://www.tst.jus.br/certidao). 

 

5.1.3 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1.3.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES, com lista de 

serviços que serão realizados pelo prestador, devidamente atualizado. 

5.1.3.2 - Documentação referente ao Conselho Regional de Classe do Estado de São Paulo - 

CREMESP , sendo: 

5.1.3.2.1 - Cópia autenticada do registro do estabelecimento no Conselho Regional de 

Classe, CREMESP, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.839/1980, dentro do prazo de validade;  

5.1.3.2.2 - Certificado de Regularidade Funcional do Estabelecimento junto ao Conselho 

Regional de Classe do Estado de São Paulo – CREMESP. 

5.1.3.3 - Curriculum Vitae resumido do Diretor Clínico, com cópia do diploma, certificado 

de especialidade devidamente reconhecido pela respectiva entidade de classe, CREMESP, RG, CPF 

e sua Ata de Posse. 

5.1.3.4 - Relação nominal do Corpo Clínico com a respectiva Titulação (cópia do diploma 

e/ou certificado em anexo), CREMESP e CBO (os demais dados de recursos humanos serão 

considerados os contidos no CNES). 

5.1.3.5 - Certificado/Certidão de Filantropia para entidades filantrópicas emitido pelo CNAS 

– Conselho Nacional de Assistência Social (se for o caso). 

5.1.3.6 - Alvará sanitário expedido pelo serviço de Vigilância Sanitária competente, dentro 

do prazo de validade. 

5.1.3.7 - Alvará do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) ou Plano de Regularização de 

Edificação/PRE com validade e demonstrativo do cumprimento das ações previstas ou 

Declaração do CBM informando que o estabelecimento está em dia com o 

Cumprimento do PRE. O custo para a regularização da edificação é de inteira responsabilidade da 

contratada. 

 

5.1.4. RELATIVOS À OFERTA DE SERVIÇOS 

5.1.4.1 - Declaração que está de acordo com as normas técnicas, princípios, diretrizes do 

SUS e que realizará todos os procedimentos a que se propõe de acordo com as regras de pactuação 

dos fluxos assistenciais (ANEXO III – Modelo de Declaração de Concordância com as normas 

técnicas, princípios e diretrizes do SUS) 

5.1.4.2 - Relação com a quantidade e especificação dos principais equipamentos técnicos 

disponíveis relacionados diretamente aos serviços contratados (centro cirúrgico, radiologia, 

Unidade de Terapia Intensiva Enfermarias etc.). 

http://www.tst.jus.br/certidao
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5.1.4.3 - Cópia dos contratos dos serviços terceirizados relacionados diretamente aos 

serviços contratados. 

5.1.4.4 - Declaração com indicação do percentual da capacidade instalada que está destinada 

a particulares, aos convênios com terceiros (discriminar convênios) e disponível para o SUS. 

5.1.4.5 - Declaração do horário de atendimento da entidade aos usuários do SUS. 

 

5.1.5 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.1.5.1 - certidão negativa de falência, concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física. 

a.1) As empresas que estejam em recuperação judicial, deverá entregar na fase de habilitação 

o Plano de Recuperação já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do 

atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital, de 

acordo com a Súmula nº 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

5.1.5.2 - Se a instituição participante for filial, esta deverá comprovar a regularidade fiscal, 

conforme documentos relacionados acima, tanto de sua matriz como da filial, salvo, quando pela 

própria natureza, comprovadamente, sejam emitidos apenas em nome da matriz. 

5.1.5.3 - A comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista poderá ser efetuada mediante 

apresentação das competentes certidões positivas com efeito de negativas. 

5.1.5.4 - Em se tratando de serviços que necessitem de habilitação prévia do Ministério da 

Saúde ou habilitação estadual, os interessados deverão apresentar as Portarias Ministeriais ou 

Resoluções que os autorizam a executar os serviços a serem contratados. 

5.1.5.5 - Caso o interessado esteja isento de algum documento exigido neste Edital, deve 

apresentar declaração do órgão expedidor informando sua isenção. 

 

6 - DA PROPOSTA ESCRITA 

6.1 - Na proposta escrita (Anexo III) deverá conter:  

6.1.1 - Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 30(trinta) dias, contados 

a partir da data da assinatura da proposta escrita. Caso não conste prazo de validade expresso, este 

será considerado como sendo de 30 (trinta) dias; 

6.1.2 - Preço unitário e total do item e do lote, em moeda corrente nacional, em algarismo 

ou por extenso, apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos 

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 dispensa. Em caso de 

divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o unitário; 

6.1.3 Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante; 

6.1.4 Condições de Pagamento até 30º (trigésimo) dia conforme cláusula décima nona do 

edital; 

6.1.5 -    Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

6.1.6 - Dados (nome, cargo, CPF, RG, data de nascimento, endereço residencial completo, 

e-mail institucional, e-mail pessoal e telefone) do representante legal da empresa, designado para 

eventual e posterior assinatura do contrato, juntando ainda instrumento de mandato, se for o caso 

do contrato ser assinado por procurador com poderes para tanto. 

6.2. Atendidos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR 

PREÇO POR LOTE. 
6.2.1-  Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou 

legislação em vigor. 

6.3 - Serão rejeitadas as propostas que: 

 a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 
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 b) Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes para identificação do 

objeto; 

 c) Sejam manifestamente inexequíveis ou apresentem preços acima dos praticados no 

mercado ou com taxas excessivas, com base na planilha de preço médio de mercado anexa aos autos; 

  d) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

e) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 

presente edital. 

 

 

7 - DO JULGAMENTO 

7.1. O julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, 

observadas as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 

condições definidas neste Edital. 

  

 

8 - DO RESULTADO FINAL 

8.1 - A Secretaria Municipal de Saúde publicará no Diário Oficial do Município o resultado 

contendo a listagem das entidades aptas a serem contratadas no referido Edital, 03 (três) dias úteis 

após análise desta Secretaria. 

 

9- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
9.1 - Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e qualquer licitante no 

prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, pedir 

esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão, conforme previsto no art.41, da Lei 

Federal n. 8.666/93; 

9.2 - As impugnações ao edital e os pedidos de esclarecimento deverão ser registrados 

através de correspondência eletrônica compras_saude@bauru.sp.gov.br ou presencialmente na sede 

da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru – Divisão de Compras e Licitações -1º Andar situada à 

Rua Gerson França, 7-49 – Bauru – SP; 

9.3. 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. 
9.4. Divulgado o vencedor através de publicação no Diário Oficial do Municipio – que 

veicula as terças, quintas e sábados), será dado o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, em 

conformidade com o art. 109 da lei federal 8.666/93, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.4.1. O recurso e as contrarrazões poderão ser efetuados mediante pessoalmente  (protocolo) 

ou por meio eletrônico (e-mail compras_saude@bauru.sp.gov.br),  endereçados ao Departamento 

de Administração – Divisão de Compras e Licitações, situado à Rua Gerson França, 7-49 – 1º andar 

– Centro, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP: 17015-200, e seu encaminhamento se dará 

por intermédio da Comissão Permanente de Licitação.  

9.4.2.  A falta de manifestação no prazo especificado no subitem 8.4.1 importará a preclusão 

do direito de recurso, a ratificação do objeto do certame pela Autoridade Competente à licitante 

vencedora. 

9.4.3. Nas decisões de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas os recursos terão 

efeito suspensivo, de acordo com o art. 109, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br
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9.4.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não guardarem correspondência com o edital. 

9.4.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.4.6. Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;  

9.4.7.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente ratificará o procedimento. 

9.4.8.. Não havendo recurso, A Comissão Permanente de Licitação colocará o processo à 

disposição da autoridade competente para homologação. 

              9.4.9. A classificação será feita pelo menor preço por lote. 

 

10 - DA CONTRATAÇÃO 

10.1 – A assinatura do contrato será através de convocação feita pelo Departamento de 

Comunicação e Documentos – DCD, conforme ANEXO V – Minuta do Contrato de Prestação 

de Serviços, e terão o prazo de 03 (três) dias úteis para devolução no DCD com a assinatura da 

CONTRATADA. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

11 - DOS VALORES E DO PAGAMENTO 

11.1 – O preço referente à prestação dos serviços hospitalares de internação em Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto, terá como valor máximo de pagamento pelo município a diária de 

R$ 2.188,86 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) e de Enfermaria Adulto 

o valor da diária será R$ 1.105,17 (um mil, cento e cinco reais e dezessete centavos). Os preços tem 

como base o valor médio auferido na pesquisa de mercado, conforme planilha constante as fls. 63 

do processo administrativo nº 15.733/2021. 

11.2. A CONTRATADA deverá faturar mensalmente, devendo apresentar uma única 

fatura/nota fiscal, global, do valor dos serviços realizados; 

11.3 - Para comprovação dos procedimentos efetivamente realizados e para ações de 

controle, avaliação e auditoria, o serviço contratado deverá manter no estabelecimento toda 

documentação referente aos procedimentos. Toda documentação deverá ser mantida pelo contratado 

para eventual auditoria. 

11.4. - A Secretaria Municipal de Saúde receberá e revisará a nota fiscal eletrônica e enviara 

para a Secretaria de Economia e Finanças efetuar o pagamento até o 30º (trigésimo) dia após o aceite 

do processamento da prestação do serviço, observado o cumprimento integral das disposições 

contidas neste Edital e seus anexos. 

11.5. A CONTRATANTE efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento do 

serviço com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o 

cumprimento integral das disposições contidas neste contrato; 

11.6. Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do 

calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do 

calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira 

neste período; 

11.7. Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, e 

desde que não haja pendências relativas à execução do Contrato, os valores serão corrigidos com 

base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância 

ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e art. 40, inciso XIV, alínea “c” da Lei Federal 

no 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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12 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de até 90 (noventa) dias, contados da 

data de sua assinatura e poderá ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a 

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, até o limite 

previsto no inciso IV, do art. 24 da lei federal 8.666/93. 

 

13 - DAS OBRIGAÇÕES QUE SERÃO ASSUMIDAS PELAS INSTITUIÇÕES 

CONTRATADAS 

13.1 – Os serviços deverão ser prestados conforme ANEXO I – Termo de Referência e 

ANEXO V – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços, partes integrantes deste Edital. 

13.2 - Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive materiais de consumo e 

equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais, comerciais e tributários decorrentes da execução do contrato, 

ficarão exclusivamente a cargo da CONTRATADA, cabendo-lhe, ainda, a inteira responsabilidade 

(civil e penal), por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas os seus empregados quando 

em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e à 

Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. 

13.3 - Os estabelecimentos que celebrarem contrato com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Bauru deverão, conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017: 

13.3.1 - Submeter-se a avaliações sistemáticas pela gestão do SUS; 

13.3.2 - Submeter-se à regulação instituída pelo gestor; 

13.3.3 - Obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que 

demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto pactuado com o contratante; 

13.3.4- Submeter-se ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e seus componentes, no 

âmbito do SUS, apresentando toda documentação necessária, quando solicitado; 

13.3.5 - Assegurar a veracidade das informações prestadas ao SUS; 

13.3.6 - Cumprir todas as normas relativas à preservação do meio ambiente; e 

13.3.7 - Preencher os campos referentes ao contrato no SCNES. 

 

14 - DAS PENALIDADES 

14.1 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 05 (cinco) dias sobre a parcela inadimplida, além das demais sanções previstas no art. 

87 da Lei Federal nº 8.666/93, quais sejam:  

14.1.1. Advertência;  

14.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, 

sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item 14.1.;  

14.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração, com prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição;  
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14.1.4. 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 resultante e depois de decorridos o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior.  

14.1.5. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato 

ou compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independente de qualquer 

notificação. 

 

15 - DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 - Os serviços executados pelos estabelecimentos serão fiscalizados por servidor 

indicado pelo Departamento de Planejamento Avaliação e Controle – DPAC da Secretaria Municipal 

de Saúde de Bauru a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos 

rigorosamente os dispositivos do Contrato. 

15.2 - A fiscalização que atuará desde o início dos trabalhos, será exercida no interesse 

exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, com a participação de todos os atos que se 

fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados, e não exclui, nem reduz, a 

responsabilidade do estabelecimento por quaisquer irregularidades. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

16.1 – O Municipio reserva-se o direito de anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, 

a apreciação judicial (Supremo Tribunal Federal – STF, Súmula nº 473). 

16.2 - O Edital será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Bauru (https://www2.bauru.sp.gov.br/) e publicado extrato no Diário Oficial do Município de 

Bauru. 

16.3 - São partes integrantes do presente Edital: 

16.3.1 - ANEXO I – Termo de Referência. 

16.3.2 - ANEXO II – Modelo de Declaração – Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal. 

16.3.3 - ANEXO III – Modelo de Declaração de Concordância com as normas técnicas, 

princípios e diretrizes do SUS. 

16.3.4 - ANEXO IV – Modelo de Declaração – Inexistência de Vínculo com Servidores 

Públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru e Não Exercício de Cargo de Chefia ou Função 

de Confiança no SUS – Art. 9º da Lei 8.666/1993 e Art. 26 da Lei 8.080/1990. 

16.3.5 - ANEXO V - Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

16.4 - Caso o interessado seja isento de algum documento exigido no presente Edital, deverá 

fazer prova através de declaração do órgão expedidor do aludido documento. 

https://www2.bauru.sp.gov.br/
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16.5 - Os documentos exigidos no presente Edital poderão ser extraídos através dos sites dos 

órgãos competentes (Internet), estando sujeitos à comprovação e confirmação, salvo disposição em 

contrário. 

16.6 - A Comissão Permanente de Licitação, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei 

nº 8.666/93 e alterações, reserva-se no direito de promover qualquer diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta Dispensa de Licitação. 

16.7 - Nenhuma indenização será devida aos interessados pela elaboração e/ou apresentação 

de quaisquer documentos relativos a presente dispensa de licitação. 

16.8 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital. 

16.9 - Fica reservada, ao Municipio a faculdade de cancelar, no todo ou em parte, adiar, 

revogar, prorrogar ou anular a presente dispensa de licitação, de acordo com seus interesses, sem 

direito às entidades a qualquer reclamação, indenização, reembolso ou compensação. 

16.10 - Fica eleito o foro da Comarca de Bauru, por mais privilegiado que outro seja, para 

dirimir as questões que não puderem ser, amigavelmente, resolvidas pelas partes. 

 

Bauru, 12 de fevereiro de 2021 

 

 

DR. ORLANDO COSTA DIAS 
Secretário Municipal de Saúde 

 

 

SUÉLLEN ROSIM 

Prefeita Municipal  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação em caráter urgência, 

excepcional e temporário de Pessoa (s) Jurídica (s) para prestação de serviços hospitalares para o 

enfrentamento da pandemia COVID-19 – SARS COV2 / SRAG. 

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo de Referência à contratação dos serviços hospitalares de 

internação em Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Enfermaria Adulto, destinados às pessoas 

acometidas por SRAG causada  pelo COVID 19 -SARS COV 2 ou outro agente infeccioso,  

devidamente autorizados e encaminhados, exclusivamente,  em conformidade com os critérios 

protocolares e fluxos de regulação  estabelecidos pelo  Departamento de Urgência e Unidades de 

Pronto Atendimento - DUUPA -  da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru  conforme segue: 

 

Item Qtde por 

dia 

Quantidade 

total por 90 

dias 

Descrição 

1 10 900 Diária UTI Adulto 

2 10 900 Diária  Enfermaria Adulto 

 

1.2.1 - Compõem uma diária de internação em Unidade de Terapia Intensiva, neste Termo 

de Referência, os itens conforme seguem:  

            Item                                       Descrição 

1 Leito próprio (hotelaria) 

2 Taxas e serviços administrativos  

3 Todos os medicamentos necessários nas diversas fases da doença, insumos, materiais, 

produtos de higiene, limpeza e desinfecção  

 

4 

Equipamentos de proteção individual (EPIs) tais como: gorro avental, propés, óculos 

de proteção, máscara cirúrgica, máscara N-95, luvas cirúrgicas, luvas de procedimento 

não estéreis, protetores faciais. Todos os equipamentos preconizados e em 

conformidade com as normas técnicas do Ministério da Saúde e ANVISA.  

5 Alimentação do paciente oral, enteral e parenteral 

 

6 

Taxas de utilização de monitores variados, desfibriladores, respiradores. Aspiradores, 

bombas de infusão, aparelhos de radiografia, ultrassom e tomografia computadorizada 

e exames  laboratoriais complementares. 

 

 

 

7 

Todos os cuidados e procedimentos médicos diversos como: prescrições e evoluções 

em prontuários, requisições diversas, intubação orotraqueal ou nasotraqueal, punção 

venosa profunda, monitoramento cardioscópico, assistência ventilatória, 

cardioversão, reanimação cardiorrespiratória, Terapia Renal Substitutiva e outros que 

se fizerem necessários. 

 

 

 

8 

Todos os cuidados e procedimentos de enfermagem como: prescrições e evoluções em 

prontuário, requisições diversas, preparo instalação e manutenção de acessos venosos 

e aparelhos; sondagens; administração de medicações, soluções, hemoderivados, 
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controle de sinais vitais, controle de diurese, realização de curativos, preparo para 

procedimentos médicos, cuidados e higiene pessoal do paciente, etc... 

 

10 

9 

Todos os honorários médicos  e honorários de enfermagem, bem como, dos demais 

profissionais necessários ao atendimento integral e a assistência multidisciplinar ao 

paciente como nutricionista, fisioterapêuta, terapêuta ocupacional, fonoaudiólogo, 

psicólogo, etc. 

10 Todos os cuidados, precauções e procedimentos preconizados pela Vigilância 

Sanitária Municipal com vistas a prevenção de contaminação de pacientes e dos 

profissionais que compõe a equipe de saúde envolvida no tratamento dos pacientes a 

que se refere o objeto deste termo. 

 

1.2.2 - Compõem uma diária de internação em Enfermaria Adulto, neste Termo de 

Referência, os itens conforme seguem:  

   Item                                       Descrição 

1 Leito próprio (hotelaria) 

2 Taxas e serviços administrativos  

3 Todos os medicamentos necessários nas diversas fazes da doença, insumos,  materiais 

e produtos de higiene, limpeza e desinfecção  

 

4 

Equipamentos de proteção individual (EPIs) tais como: gorro avental, propés, óculos 

de proteção, máscara cirúrgica, máscara N-95, luvas cirúrgicas, luvas de procedimento 

não estéreis, protetores faciais. Todos os equipamentos preconizados e em 

conformidade com as normas técnicas do Ministério da Saúde e ANVISA.  

5 Alimentação do paciente oral, enteral e parenteral 

 

6 

Taxas de utilização de monitores variados, desfibriladores, aspiradores, bombas de 

infusão, aparelhos de radiografia, ultrassom e tomografia computadorizada. 

            

 

 

7 

Todos os cuidados e procedimentos médicos diversos como: prescrições e evoluções 

em prontuários, requisições diversas, intubação orotraqueal ou nasotraqueal, punção 

venosa profunda, monitoramento cardioscópico, assistência 

ventilatória,cardioversão,reanimação cardiorrespiratória, Terapia Renal Substitutiva e 

outros que se fizerem necessários . 

 

8 

Todos os cuidados e procedimentos de enfermagem como: prescrições e evoluções em 

prontuário, requisições diversas, preparo instalação e manutenção de acessos venosos 

e aparelhos; sondagens; administração de medicações, soluções, hemoderivados, 

controle de sinais vitais, controle de diurese, realização de curativos, preparo para 

procedimentos médicos, cuidados e higiene pessoal do paciente, etc... 

 

 

9 

Todos os honorários médicos e honorários de enfermagem, bem como, dos demais 

profissionais necessários ao atendimento integral e a assistência multidisciplinar ao 

paciente como nutricionista, fisioterapêuta, terapêuta ocupacional, fonoaudiólogo, 

psicólogo, etc... 

10 Todos os cuidados, precauções e procedimentos preconizados pela Vigilância Sanitária 

Municipal com vistas a prevenção de contaminação de pacientes e dos profissionais 

que compõe a equipe de saúde envolvida no tratamento dos pacientes a que se refere o 

objeto deste termo. 
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1.3 – Do preço de Diária de UTI Adulto e Enfermaria Adulto: 

 

Item Descrição Valor unitário Valor Total por 

item  

          1 Diária de UTI Adulto  R$ 2.188,86 R$ 1.969.974,00 

          2 Diária de Enfermaria Adulto  R$ 1.105,17 R$ 994.653,00 

Valor Total  R$ 2.964.627,00 

 

O valor tem como base a pesquisa de preço de mercado planilha às fls. 20-62 do processo. 

 

1.4 – Estimativa do quantitativo de leitos a serem contratualizados: 

Item Descrição Qtde por dia Quantidade total 

por 90 dias 

1 Leitos de UTI Adulto 10 900 

2 Leitos de Enfermaria Adulto 10 900 

 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Considerando que a Constituição Federal em seu Art. 199, §1º prevê que as instituições 

privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

2.2 Considerando a Portaria/GM/MS nº 1.034 de 05 de maio de 2010, que dispõe sobre a 

participação complementar das instituições privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à 

saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, onde se lê no Art. 2º “Quando as disponibilidades 

forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o 

gestor estadual ou municipal poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência à 

Saúde, desde que:  

I - Comprove a necessidade de complementação dos serviços públicos de saúde e; 

II - Exista a impossibilidade de ampliação dos serviços públicos de saúde”; 

2.3. Considerando a necessidade de oferecer assistência integral em tempo oportuno aos 

usuários do SUS que demandam internação hospitalar para tratamento da SRAG causada ou não 

pelo SARS COV 2 - COVID-19; 

2.4. Considerando a necessidade de planejamento prévio para adequada resposta às 

Emergências em Saúde Pública; 

2.5. Considerando a natureza da pandemia e a elevada demanda por internações e por 

cuidados intensivos podendo extrapolar a capacidade de oferta de leitos SUS; 

2.6. Considerando a necessidade de regulamentar a utilização de serviços hospitalares 

privados, em caráter excepcional e complementar ao SUS. 

2.7. Neste contexto, para o enfrentamento da pandemia COVID-19, a Prefeitura Municipal 

de Bauru vislumbra no credenciamento urgente, excepcional e temporária destes serviços um 

instrumento de execução ágil e eficaz para atender as demandas, pautado no cumprimento dos 

princípios constitucionais da legalidade, eficiência, efetividade e economicidade. 

 

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS NECESSÁRIOS) 
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3.1. Realizar os serviços ora contratados, dentro da capacidade e disponibilidade operacional 

e também técnica e comprovantes neste momento, bem como dentro de eventual expansão da 

capacidade e disponibilidade operacional e técnica que possa ser comprovada anteriormente 

mediante extensão de leitos, através de profissionais de seu quadro devidamente inscritos no 

Conselho Federal de Medicina e capacitados a realizar os serviços contratados; 

3.2. Fornecer certificado de regularização da Pessoa Jurídica junto ao Conselho de Classe; 

3.3. Fornecer Atestado de Qualificação da Capacidade Instalada; 

3.4. Fornecer Atestado de Qualificação Técnica-Profissional; e 

3.5. Fornecer Atestado de Qualificação Técnica-Operacional. 

 

4. DOS VALORES 

4.1. Será realizado o pagamento por cada diária de leito de UTI Adulto, no valor de 

R$ 2.098,15 (dois mil e noventa e oito reais e quinze centavos) e por cada diária de leito de 

Enfermaria Adulto o valor de R$ 1.105,17 (Um mil, cento e quinze reais e dezessete centavos), o 

que deverá contemplar todos os itens constantes dos quadros 1.2.1 e 1.2.2 do presente Termo. 

4.2. A CONTRATADA deverá faturar mensalmente, devendo apresentar uma única 

fatura/nota fiscal, global, do valor dos serviços realizados; 

4.3. A CONTRATANTE efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento do 

serviço com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o 

cumprimento integral das disposições contidas neste contrato; 

4.4. Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do 

calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do 

calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira 

neste período; 

4.5. Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, e 

desde que não haja pendências relativas à execução do Contrato, os valores serão corrigidos com 

base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância 

ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e art. 40, inciso XIV, alínea “c” da Lei Federal 

no 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

4.6 sem prejuízo e na forma de lei, á contratada é facultada a rescisão do contrato ou a 

suspensão do fornecimento dos serviços até a normalização dos pagamentos, ficando definida a 

suspensão exclusivamente quanto á novas internações e não quanto a continuidade das internações 

havidas antes da suspensão contratual.  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar mediante solicitação da CONTRATANTE, 

Leito (S) de UTI adulto e/ou Enfermaria Adulto e suas respectivas diárias, de acordo com a 

disponibilidade da primeira. As condições e serviços a serrem garantidos pela CONTRATADA estão 

descritos nas tabelas 1.2.1 e 1.2.2 deste edital.  

5.2. Atender a CONTRATANTE em suas necessidades técnicas, conforme o Anexo I do 

Edital; 

5.3. Manter, na prestação de serviços, os padrões de qualidade e funcionamento 

estabelecidos pelas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) vigentes, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). 

5.4. Manter sigilo absoluto de todas as informações a que tiver acesso em decorrência deste 

Contrato, especialmente as afetas aos pacientes; 
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5.5. Solicitar autorização prévia do Departamento de Urgência e Unidades de Pronto 

Atendimento – DUUPA -  por ocasião de qualquer intercorrência que possa demandar serviço 

médico hospitalar não previsto neste Termo; 

5.6. Prestar os serviços hospitalares restritamente aos pacientes encaminhados pela  Bauru 

por meio do DUUPA. 

5.7. A CONTRATADA não poderá internar inadvertidamente e solicitar posteriormente 

pedido de autorização ao DUUPA. 

5.8. A CONTRATADA não poderá solicitar a conversão de paciente que ingressou 

Espontaneamente por convênio ou particular para paciente SUS; 

5.9. A CONTRATADA somente poderá acolher paciente oriundo das Unidades de Urgência 

sob jurisdição do DUUPA, ficando vedado o recebimento de paciente de qualquer outra origem; 

5.10. É de responsabilidade da CONTRATADA, o adequado preenchimento do prontuário 

médico do paciente e o arquivo médico; 

5.11. É de responsabilidade da CONTRATADA garantir informações da evolução diária do 

paciente a Secretaria Municipal de Saúde -  por meio do profissional médico indicado pelo   DUUPA. 

5.12. A CONTRATADA deverá emitir e transmitir boletim médico diário atualizado de 

evolução do paciente para a  Bauru por meio do Profissional Médico indicado pelo DUUPA; 

5.13. A CONTRATADA deverá permitir livre acesso à supervisão da , composta por equipe 

multiprofissional incluindo médico (a), deixando à sua disposição o prontuário e as prescrições do 

paciente; 

5.14. Disponibilizar o prontuário do paciente para auditoria in loco da equipe 

multiprofissional designada pela CONTRATANTE, mediante agendamento prévio, após o 

fechamento das contas parciais a cada 15 (quinze) dias; 

5.15. A CONTRATADA deverá disponibilizar alimentação de acordo com a dieta indicada 

para o paciente pelo período que perdurar a internação; 

5.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar diárias de UTI e também diárias de 

Enfermaria. 

5.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os procedimentos e cuidados gerais de 

enfermagem; 

5.18. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os exames complementares, inclusive 

tomografia computadorizada, durante o período de internação hospitalar; 

5.19. Nas situações em que o exame complementar disponibilizado pela CONTRATADA, 

seja realizado em outro serviço, caberá a CONTRATANTE disponibilizar equipe e meio de 

transporte para o paciente por meio do SAMU 192; 

5.20. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os medicamentos, gases medicinais, 

oxigênio, nutrição, transfusões, insumos e materiais utilizados, conforme prescrição do médico 

assistente, ministrados durante o período de internação hospitalar, incluindo Terapia Renal 

Substitutiva; 

5.21. Todos os honorários médicos, honorários de enfermagem e de todos os demais 

profissionais necessários à assistência multidisciplinar do paciente estão incluídos no valor 

estabelecido neste Termo; 

5.22. Todas as taxas hospitalares estão incluídas no valor estabelecido neste Termo; 

5.23. A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer intercorrências ou complicações 

clínicas que possam ocorrer ao longo da internação, sem ônus à CONTRATANTE; 
5.24. A CONTRATADA deverá preencher sistema de acompanhamento e monitoramento 

disponibilizado pela  Bauru, através da WEB, em tempo real, conforme alterações realizadas nos 
leitos ou procedimentos para com os pacientes; 

5.25. A CONTRATADA deverá garantir a realização de todos os procedimentos necessários 
ao manejo do paciente durante todo o período de internação até a sua alta. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

6.1. Pagar à CONTRATADA tempestivamente pelos serviços contratados. 

6.2. Informar previamente à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade que possa 

interferir no serviço objeto do presente Termo; 

6.3. Zelar continuamente para que os serviços ora contratados sejam executados com 

diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente  estabelecido neste Termo; 

6.4. Realizar o contato com a CONTRATADA, por meio do DUUPA, para o 

encaminhamento dos pacientes, provendo a CONTRATADA, das informações clínicas detalhadas 

a cada caso; 

6.5. Caberá ao DUUPA, eleger o Serviço Hospitalar de destino do paciente utilizando como 

critérios em ordem decrescente de importância: a disponibilidade de leito, a complexidade 

necessária para atenção integral a cada caso, a distância entre o Serviço Hospitalar de Origem e o 

Serviço Hospitalar de destino; 
6.6. Caberá ao DUUPA realizar a solicitação de transferência Inter hospitalar para o SAMU 

192; 
6.7. Caberá ao SAMU 192 realizar o transporte terrestre do paciente; 

6.8 Em caso de internação de pacientes portador de doença de base preexistente 

desconhecida ou que seja desenvolvida ao longo da internação e que não guarde relação direta ao 

atendimento decorrente da COVID 19 – Se obriga a contratante a arcar com as despesas extras 

conforme tabela a ser analisada entre as partes, enquanto perdurar o período de internação e neste 

caso deverá ser informado a Secretaria Municipal de Saúde para que verifique a possibilidade de 

remoção do paciente para outra Unidade Hospitalar Pública Via sistema CROSS.  
 
7. VIGÊNCIA 

7.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de até 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua assinatura e poderá ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, até o limite 
previsto no inciso IV, do art. 24 da lei federal 8.666/93. 
 

8. GESTOR DO CONTRATO 

 

8.1. O Município designa ainda, como gestores do Contrato, os seguintes servidores: 

Gestora Titular: Sra. Alana Trabulsi Burgo, matrícula 32.919, portadora do RG nº 44.018.919-6 e CPF nº 

310.997.908-08. 

Gestor Substituto: Sr. Rodrigo de Abreu Santos, matrícula 30.720, portador do RG nº 47.706.182-0 e CPF nº 

47.706.182-0. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

(EM PAPEL TIMBRADO) 

 

À: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

EDITAL Nº 31/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2021 

 

 

DECLARAÇÃO 

(Inciso XXXIII do art. 7º da CF) 

_________________________________________, inscrito no CNPJ nº _____________ 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)...................................., portador (a) da Carteira 

de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 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 ( ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 

___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal do Hospital) 
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ANEXO III 

 

EDITAL Nº 31/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

CONCORDÂNCIA COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO SUS 

 

(EM PAPEL TIMBRADO) 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Concordância com as normas estabelecidas pelo SUS) 

_________________________________________, inscrito no CNPJ nº 

_________________________por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) portador(a) da 

Carteira de Identidade nº__________________ e do CPF nº______________________, 

DECLARA para os devidos fins que está de acordo com as normas técnicas, princípios, diretrizes 

do SUS e que realizará todos os procedimentos a que se propõe de acordo com as regras de 

pactuação dos fluxos assistenciais. 

Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 

___________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal do Hospital) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU E NÃO EXERCÍCIO DE CARGO DE CHEFIA OU 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO SUS (ART. 9º DA LEI 8.666/1993 E ART. 26 DA LEI 

8.080/1990) 

 

(EM PAPEL TIMBRADO) 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

EDITAL Nº 31/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 05/2021 

 

DECLARAÇÃO 

(Art. 9º da Lei nº 8.666/1993) 

 

_________________________________________, inscrito no CNPJ _____________por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no 

art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que atende plenamente as condições de participação 

e não se encontra impedida de contratar com o presente órgão, sendo que seu(s) proprietário(s) e/ou 

diretor(es) e/ou provedor(es) não pertence(m) ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde de Bauru, ou de seus órgãos vinculados (art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93), e nem 

exerce(m) cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde Federal, Estadual ou 

Municipal (art. 26, §4º, da Lei nº 8.080/90). 

Datado aos _____ dias de _______________ de _______. 

___________________________________________________        

 Assinatura 

 Nome, Cargo e Função  

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal do Hospital) 
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ANEXO V 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CONTRATO Nº ______/2021 

PROCESSO Nº 15.733/2021 

EDITAL Nº 31/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE BAURU, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E 

A ............................................................... 

 
 Aos ............. dias do mês de ...................de dois mil e vinte, de um lado o 
MUNICÍPIO DE BAURU, com sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, com CNPJ sob nº 
46.137.410/0001-80, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, ORLANDO 
COSTA DIAS, por força dos Decretos nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio 
de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, doravante denominado 
MUNICÍPIO e de outro lado à empresa, __________________________, Rua ______________,  
portadora do CNPJ nº ________________________, representada por seu presidente, 
______________________, portador do RG nº ________________ e CPF nº _______________, 
daqui em diante denominada CONTRATADA, tem como justo e compromissado, considerando o 
Edital de Dispensa de Licitação nº 31/2021, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO de 
prestação de serviços hospitalares em caráter emergencial, excepcional e temporário para o 
enfrentamento da pandemia COVID-19  mediante as seguintes  cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços hospitalares de internação 
em Unidade de Terapia Intensiva Adulto, destinados às pessoas acometidas por COVID-19/SRAG, 
devidamente autorizados e encaminhados, exclusivamente, em conformidade com os critérios 
protocolares e fluxos de regulação  estabelecidos pelo  Departamento de Urgência e Unidades de 
Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, nos moldes estabelecidos no termo 
de referência constante do anexo I do edital Nº191/2020.  
 

Item Qtde por 

dia 

Quantidade 

por 90 dias  

Descrição 

1 10 900                                Diária UTI Adulto 

 2 10 900     Diária  Enfermaria Adulto 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 - A CONTRATADA receberá mensalmente da CONTRATANTE a importância 

Referente aos serviços contratados e efetivamente prestados autorizados pelo DUUPA, de acordo 

com o valor do item estabelecido neste instrumento, conforme tabela abaixo: 

 

Item Descrição Valor unitário Valor Total por 

item 

          1 Diária de UTI Adulto  R$ ______ R$ ______ 

          2 Diária de Enfermaria Adulto  R$ ______ R$ ______ 

Valor Total  R$ ____________ 
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2.2 - O valor mensal estimado para este contrato é de R$ ..................…, totalizando o valor 

de R$ ..................… 

2.3 - As despesas decorrentes deste processo correrão à conta da dotação orçamentária: 

Ficha _____; elemento _; sub-elemento __; vinculo ___; centro de custo ____; destinação 

de recurso _______-covid-19 – Recursos próprios  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

3.1 - O preço referente à prestação dos serviços hospitalares de internação em Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto será no valor de R$ __________ por cada diária de leito de UTI; e a diária 

de internação em leito de Enfermaria Adulto será no valor de R$ _________. 

3.2 - A CONTRATADA deverá faturar mensalmente, devendo apresentar uma única 

fatura/nota fiscal, global, do valor dos exames realizados; 

3.3. - A CONTRATANTE efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento do 

serviço com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o 

cumprimento integral das disposições contidas neste contrato; 

3.3.1 - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do 

calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do 

calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira 

neste período; 

3.4 - A CONTRATADA deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações 

sobre os serviços, o número do Contrato, da Licitação, do Processo, do Contrato e da Autorização 

de Serviço; 

3.5 - Da Atualização por Inadimplemento: 

3.5.1 - Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, 

e desde que não haja pendências relativas à execução do Contrato, os valores serão corrigidos com 

base  no IPCA.                                                

 

CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

4.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar mediante solicitação da CONTRATANTE, 

Leito (S) de UTI adulto e/ou Enfermaria Adulto e suas respectivas diárias, de acordo com a 

disponibilidade da primeira. As condições e serviços a serrem garantidos pela CONTRATADA estão 

descritos nas tabelas 1.2.1 e 1.2.2 deste edital.; 

4.2 - Atender a CONTRATANTE em suas necessidades técnicas, conforme item 1.1; 

4.3 - Manter, na prestação de serviços, os padrões de qualidade e funcionamento 

estabelecidos pelas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) vigentes, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA); 

4.4 - Manter sigilo absoluto de todas as informações a que tiver acesso em decorrência deste 

Contrato, especialmente as afetas aos pacientes; 

4.5 - Solicitar autorização prévia da  BAURU por meio do DUUPA  por ocasião de qualquer 

intercorrência que possa demandar serviço médico hospitalar não previsto neste Termo; 

4.6 - Prestar os serviços hospitalares restritamente aos pacientes encaminhados pelo  

BAURU por meio do DUUPA; 

4.7 - A CONTRATADA não poderá internar inadvertidamente e solicitar posteriormente 

pedido de autorização a  BAURU / DUUPA; 

4.8 - A CONTRATADA não poderá solicitar a conversão de paciente que ingressou 

espontaneamente por convênio ou particular para paciente SUS; 
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4.9 - A CONTRATADA somente poderá acolher paciente oriundo das Unidades de Urgência 

da  BAURU sob jurisdição do DUUPA, ficando vedado o recebimento de paciente de qualquer outra 

origem; 

4.10 - É de responsabilidade da CONTRATADA, o adequado preenchimento do prontuário 

médico do paciente e o arquivo médico; 

4.11 - É de responsabilidade da CONTRATADA garantir informações da evolução diária do 

paciente a  BAURU por meio do DUUPA; 

4.12 - A CONTRATADA deverá emitir e transmitir boletim médico diário atualizado de 

evolução do paciente para a  BAURU por meio do DUUPA; 

4.13 - A CONTRATADA deverá permitir livre acesso à supervisão da  BAURU inclusive 

deixando a sua disposição o prontuário e as prescrições do paciente; 

4.14 - Disponibilizar o prontuário do paciente para auditoria in loco do profissional 

designado pela CONTRATANTE, mediante agendamento prévio, após o fechamento das contas 

parciais a cada 15 (quinze) dias; 

4.15 - A CONTRATADA deverá disponibilizar alimentação de acordo com a dieta indicada 

para o paciente pelo período que perdurar a internação; 

4.16 - A CONTRATADA deverá disponibilizar diárias de UTI; e de Enfermaria de acordo 

com o Objeto deste Contrato 

4.17 - A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os procedimentos e cuidados gerais de 

enfermagem; 

4.18 - A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os exames complementares, 

inclusive tomografia computadorizada, durante o período de internação hospitalar; 

4.19 - Nas situações em que o exame complementar disponibilizado pela CONTRATADA, 

seja realizado em outro serviço, caberá a CONTRATANTE por meio do SAMU 192 disponibilizar 

equipe e meio de transporte para o paciente; 

4.20 - A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os medicamentos, gases medicinais, 

oxigênio, nutrição, transfusões, insumos e materiais utilizados, conforme prescrição do médico 

assistente, ministrados durante o período de internação hospitalar; 

4.21 - Todos os honorários médicos, honorários de enfermagem e de todos os demais 

profissionais necessários à assistência multidisciplinar do paciente estão incluídos no valor 

estabelecido neste Termo; 

4.22 - Todas as taxas hospitalares estão incluídas no valor estabelecido neste Termo; 

4.23 - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer intercorrências ou complicações 

clínicas que possam ocorrer ao longo da internação, sem ônus à CONTRATANTE; 

4.24 - A CONTRATADA deverá preencher sistema de acompanhamento e monitoramento 

disponibilizado pela Secretaria Municipal Saúde, através da WEB, em tempo real, conforme 

alterações realizadas nos leitos ou procedimentos para com os pacientes; 

4.25 - A CONTRATADA deverá garantir a realização de todos os procedimentos necessários 

ao manejo do paciente durante todo o período de internação até a sua alta. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 - Pagar à CONTRATADA tempestivamente, pelos serviços contratados; 

5.2 - Informar previamente à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade que possa 

interferir no serviço objeto do presente Termo; 

5.3 - Zelar continuamente para que os serviços ora contratados sejam executados com 

diligência e perfeição, cumprindo rigorosamente o estabelecido neste Termo; 

5.4 - Realizar o contato com a CONTRATADA, através do DUUPA  para o encaminhamento 

dos pacientes, provendo a CONTRATADA, das informações 
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clínicas detalhadas a cada caso; 

5.5 - Caberá ao DUUPA, eleger o Serviço Hospitalar de destino do 

paciente utilizando como critérios em ordem decrescente de importância: a disponibilidade de leito, 

a complexidade necessária para atenção integral a cada caso, a distância entre o Serviço Hospitalar 

de Origem e o Serviço Hospitalar de destino; 

5.6 - Caberá ao DUUPA realizar a solicitação de transferência Interhospitalar para o SAMU 

192. 

5.7 - Caberá ao SAMU 192 realizar o transporte terrestre ou aéreo do paciente; 

5.8 - Em caso de internação de pacientes portador de doença de base preexistente 

desconhecida ou que seja desenvolvida ao longo da internação e que não guarde relação direta ao 

atendimento decorrente da COVID 19 – Se obriga a contratante a arcar com as despesas extras 

conforme tabela a ser analisada entre as partes, enquanto perdurar o período de internação e neste 

caso deverá ser informado a Secretaria Municipal de Saúde para que verifique a possibilidade de 

remoção do paciente para outra Unidade Hospitalar Pública Via sistema CROSS. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

6.1. - A CONTRATADA é responsável pela indenização por dano causado ao usuário do 

SUS, aos órgãos do SUS e a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ato ou omissão, negligência, 

imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando 

assegurado à CONTRATADA o direito de regresso, quando cabível. 

6.2 - A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato pelos órgãos 

competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da 

legislação referente à Lei n. 8.666/93. 

6.3 - A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos oriundos 

por defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do Art. 14 da Lei n. º 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

7.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de até 90 (noventa) dias, contados da 

data de sua assinatura e poderá ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a 

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, até o limite 

previsto no inciso IV, do art. 24 da lei federal 8.666/93 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1 - A rescisão do Contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar 

as consequências previstas no artigo 80, pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 

8666/93 e alterações posteriores. 

8.2 - O presente Contrato poderá ser rescindido a critério da CONTRATANTE, sem que à 

CONTRATADA caiba qualquer indenização, ou reclamação, nos seguintes casos: 

8.2.1 - Inobservância das especificações acordadas e/ou rejeição dos serviços prestados; 

8.2.2 - Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada; 

8.2.3 - Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata preventiva da fornecedora, 

requeridas, homologadas ou decretadas; 

8.3 - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, prevista no art. 77, da Lei 8.666/93, bem como Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
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9.1 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 05 (cinco) dias sobre a parcela inadimplida, além das demais sanções previstas no art. 87 

da Lei Federal nº 8.666/93, quais sejam:  

9.1.1. Advertência;  

9.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem 

prejuízo da aplicação da multa prevista no item 9.1.;  

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração, com prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição;  

9.1.4. 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 resultante e depois de decorridos o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior.  

9.1.5. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato 

ou compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independente de qualquer 

notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 - A fiscalização do Contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE 

indicado pela  Bauru a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

Contrato. 

10.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 

executados, se em desacordo com o contrato. 

10.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições 

técnicas ou utilização de material de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implicará a 

responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme art. 70 da Lei 

8.666/93. 

10.4 - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não 

eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante o SUS ou para com os pacientes 

e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do Contrato. 

10.5 - A CONTRATADA facilitará o acompanhamento e a fiscalização permanente, pela 

CONTRATANTE, dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo 

fiscal designado para tal fim. 

10.6 - Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos 

termos das normas gerais do Ministério da Saúde, da lei federal de licitação e contratos 

administrativos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

11.1 - Este instrumento está vinculado ao Edital nº 31/2021, constante do processo  

administrativo nº 15.733/2021, do qual é parte integrante, bem como seus anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

12.1 - Os casos omissos ou situações explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

e demais regulamentos e normas administrativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA OBRIGAÇÃO DE MANTER AS CONDIÇÕES 

EXIGIDAS PARA A CONTRATAÇÃO 

13.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do Contrato, em 

Compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1 - O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município de 

Bauru, após sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Bauru  com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente Contrato que não puderem ser 

resolvidas pelas partes. 

E por estarem as partes justas e acordes, firmam o presente Contrato. 

 

Bauru, __ de _____ de 2021. 

 

 

 

 

DR. ORLANDO OSTA DIAS 
Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

 

SUÉLLEN ROSSIM 

Prefeita Municipal  
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