
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Fone:(14)3104-1463 /1464/1465 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 43/2021 ARTIGO 24 – INC. IV 

Processo nº 60.461/2021 – Edital SMS nº 171/2021 
  

Fone: (14) 3104-1463/1464/1465 
e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br  

 

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

interessados, que no período de 03 (três) 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 contratação emergencial de empresa especializada em serviços de 

vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

especificações constantes no Anexo I deste edital,  

 

1.OBJETO: contratação emergencial de empresa especializada em serviços de vigilância/segurança patrimonial 

armada com arma não letal para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado no anexo I. 

 

2. JUSTIFICATIVA:  

 

Prevenir e reduzir perdas patrimoniais da Secretaria Municipal de Saúde e aumentar a segurança dos munícipes e dos 

profissionais de saúde face ao grande número de atendimentos efetuados, muitos decorrentes de acidentes, ocorrências 

policiais e oriundos de outros municípios, sendo necessário um rigoroso controle do fluxo de pessoas para evitar tumulto 

e outras situações de risco e, em razão da solicitação de rescisão contratual feita pela empresa contratada através do 

processo 63604/2017.  

 

3. DA LEGISLAÇÃO 
 

3.1. Procedimento conforme Lei Federal Nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal Nº 8.883/94 e 

demais legislações pertinentes. 

 

3.2. A apresentação da proposta implica que o licitante se sujeitará às normas do presente Edital, às Leis 

Federais nº 8.666/93 e 8.883/94, bem como as demais Leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 

incidam sobre a presente licitação. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO  

4.1 - Os interessados em participar da presente dispensa deverão ter as condições necessárias para prestar os serviços, 

objeto da contratação. 

4.2 - 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). 

 

4.3. 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 que tenham sido declaradas inidôneas por órgãos da administração federal, estadual 

ou municipal. 

 

4.4. As datas, prazos e horários para entrega dos documentos constam no Cronograma, deste Edital, conforme segue: 

CRONOGRAMA DE DATAS 

 

Período: 03/05/2021 a 

07/05/2021 

Entrega ou envio por meio eletrônico da proposta: até às 9h de 

07/05/2021 

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  

 

5 - DO PRAZO LOCAL PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

  

5.1 - Os interessados em participar da presente dispensa terão o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de 

publicação no Diário Oficial do Município, para entregar a proposta de preços 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. 
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5.2 - 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. 

 

6 - Deverá ser apresentado pelo proponente que apresentar a melhor proposta: 

 

6.1 - CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93): 

a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de 

CPF e RG. 

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. 

 b.1) O contrato social deverá estar de acordo com a Lei Federal n.º 10.406/2002 

(Código Civil). 

c)  Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

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

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

b) 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; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a créditos tributários federais e a Dívida Ativa da União (CND) 

ou Certidão Positiva com efeitos Negativos relativos a créditos tributários federais e a Dívida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito, referente ao ICMS, com a Fazenda 

Estadual; 

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário com a Fazenda Municipal.  

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

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 

Negativos; 

 

6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93): 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. Estes documentos deverão conter assinaturas dos sócios e do contador responsável. 

b) Somente serão habilitadas as licitantes que obtiverem índice de solvência (S) igual ou maior a 1 (um) que será 

calculado com base nos dados constantes do balanço apresentado, através da seguinte fórmula: S = Ativo 

Total/(Passivo Circulantes + Exigível a Longo Prazo); 

c) Fica isento da letra “a” e “b” a empresa optante do sistema simples, sendo que neste caso a empresa deverá 

apresentar a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício, acompanhada da 

declaração do Contador que é optante pelo sistema simples.  
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d) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da 

pessoa física; 

 

6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30, Inc. IV da Lei Federal nº 8.666/93): 

a) Um Atestado, podendo ser apresentado mais de um atestado de atividade pertinente e compatível 

com o que pretende fornecer, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando que a 

licitante realiza ou realizou fornecimento com características semelhantes no objeto desta licitação, conforme 

a Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, admitindo – se a imposição de quantitativos 

mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim 

considerados 50% (cinquenta por cento) da execução pretendida como critério objetivo de análise dos 

atestados. 

b) Autorização para Funcionamento, em nome do licitante, expedido pela Coordenação Central de 

Polícia do Departamento da Polícia Federal, com validade na data da apresentação; 

c) Certificado de Segurança, em nome do licitante, emitido pela Superintendência Regional no 

Estado de São Paulo do Departamento de Polícia Federal, com validade na data da apresentação; 

Obs: quando a autorização para funcionamento e o certificado de segurança (documentos exigidos nas cláusulas 

“b” e “c”) acima forem obtidas pelo meio eletrônico do sistema GESP – Gestão Eletrônica de Segurança Privada, 
conforme Portaria n° 346/2006 – DG/DPF, será expedido apenas um documento, válido para as duas comprovações. 

 

d) Certificado de Regularidade de Situação de Cadastramento perante a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo, em nome do licitante. 

 

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

pública, sendo que poderão ser confirmadas na internet a validade e autenticidade das mesmas. 

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. A documentação deverá ser apresentada 

no 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. Caso 

a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita se for original, se for cópia deverá também ser 

autenticada; 

 

6.5. 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 II). 

b) Declaração relativo ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º, da Constituição e na Lei nº 9.854, de 

27 de outubro de 1.999 (Anexo III) 

 

7 - DA PROPOSTA ESCRITA 
7.1. - Na proposta escrita (anexo I) deverá conter:  

7.1.1 - 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; 

7.1.2 - Preço unitário e total do item, 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; 

7.1.3. Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante; 

7.1.4. Condições de Pagamento até 5º (quinto) dia útil, conforme cláusula décima segunda do edital; 

7.1.5. Prazo início da prestação dos serviços de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura do 

contrato; 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Fone:(14)3104-1463 /1464/1465 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 43/2021 ARTIGO 24 – INC. IV 

Processo nº 60.461/2021 – Edital SMS nº 171/2021 
  

Fone: (14) 3104-1463/1464/1465 
e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br  

 

7.1.6 - Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

7.1.7 - 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. 

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

GLOBAL. 
7.2.1- Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou legislação em vigor. 

7.3 - Serão rejeitadas as propostas que: 

 a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

 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. 

 

8 - DO JULGAMENTO 

8.1. O julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as 

especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste 

Edital. 

  

9- DO RESULTADO FINAL 

 

9.1 - 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. 

 

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 - DA MEDIÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE DE PREÇO 

11.1.A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente. 

11.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 5º (quinto) dia útil, após medição e liberação, 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 Município.  

11.2.1. A Nota Fiscal deverá vir obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

11.2.1.1. Da cópia dos holerites, comprovante de pagamentos de salários, guia de FGTS (GPIP), INSS (GPS) de cada 

empregado vinculado à execução contratual, correspondente ao mês da nota fiscal atual ou fatura vencida, na forma 

do art. 31, §§ 3º e 4º da lei nº 8.212/91.  

11.2.1.2. No caso da LICITANTE VENCEDORA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, 

o Município efetuará a notificação para que a LICITANTE VENCEDORA apresente os documentos no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de 

procedimento de aplicação de penalidades, estando sujeita a rescisão unilateral do contrato, nos termos do 

art. 78, I c/c art.79 da Lei Federal nº 8.666/93 e da denúncia da situação ao órgão competente do Ministério 

do Trabalho e Emprego para as providências pertinentes. 

11.2.1.3. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da lei nº 8.666/93. 

11.2.1.4. Guia GPIP específica para a Prefeitura Municipal de Bauru (comprovante do recolhimento do FGTS), 

relação dos nomes dos funcionários e conectividade. 
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11.2.1.5. Guia GPS (INSS). 

11.2.1.6. Comprovante de cesta básica, vale transporte, vale refeição. 

11.2.1.7. Rescisões e comprovações de pagamento das verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS. 

11.3. 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. 

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

VENCEDORA, nos termos do previsto no item 11.2.1.2. 

11.5. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 

da Lei Federal nº 8666/93. 

 

12 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
12.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua 

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

 

13 - DAS OBRIGAÇÕES QUE SERÃO ASSUMIDAS PELA CONTRATADA 

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 A LICITANTE VENCEDORA deverá fornecer todas as informações relacionadas à prestação dos serviços que 

forem solicitadas pelo MUNICÍPIO; 

14. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

14.1 - Pagar à LICITANTE VENCEDORA tempestivamente, pelos serviços contratados; 

14.2 - Informar previamente à LICITANTE VENCEDORA toda e qualquer anormalidade que possa interferir no 

serviço objeto do presente Termo; 

14.3 - Zelar continuamente para que os serviços ora contratados sejam executados com diligência e perfeição, 

cumprindo rigorosamente o estabelecido neste Termo; 

15. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

15.1. - A LICITANTE VENCEDORA é responsável pela indenização por dano causado ao usuário, aos órgãos do 

Município 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 LICITANTE VENCEDORA o 

direito de regresso, quando cabível. 

16 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

16.1 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:  

16.1.1. Advertência;  

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

aplicação da multa prevista no item 16.1.;  

16.1.3. 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;  

16.1.4. 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.  
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16.1.5. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado 

com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação. 

17. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

17.1 A contratada se obriga a garantir a qualidade dos serviços e a substituição ou complementação quando 

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

17.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

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 contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Município, no 

prazo máximo de 01 (um) dia corrido, 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 contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Município, 

no prazo máximo de 01 (um) dia corrido, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado; 

17.3 Considera-se recebido os serviços, somente após ter sido devidamente examinado e julgado em perfeitas 

condições técnicas, feito pelo Gestor do Contrato, nos termos do art. 73, II, da Lei Federal n. º 8666/93, alterada 

pela Lei Federal n. º 8883/94. 

18. ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTOR DO CONTRATO 

18.1. O Município designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do Contrato, a Secretaria Municipal de Saúde, que terá 

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

18.2. É integrante deste Contrato a Secretaria Municipal de Saúde designada como ÓRGÃO PARTICIPANTE da 

mesma. 

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

a) Gestor(a) Titular: Sr. Rodrigo de Abreu Santos, matrícula 30.720, portador(a) do RG nº 45.706.182-0 e CPF 

nº 383.828.668-59. 

b) Gestor(a) Substituto(a): Sra. Alana Trabulsi Burgo, matrícula 32.919, portador(a) do RG nº 44.018.919-6 e CPF 

nº 310.997.908-08. 

18.4. 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: 

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

gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização. 

18.4.2. Zelar, pelos demais atos da licitante vencedora, 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. 
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18.4.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da licitante vencedora em atender 

às condições estabelecidas no edital n.° SMS 171/2021, firmadas em contrato, quanto às divergências relativas à 

prestação dos serviços ou as características e origem dos bens contratados. 

19 - DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 - A fiscalização do Contrato será exercida por um representante do MUNICÍPIO indicado pela 

Secretaria Municipal de Saúde a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato. 

19.2 - A MUNICÍPIO se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados, se em 

desacordo com o contrato. 

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

VENCEDORA, 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 MUNICÍPIO 

ou de seus agentes e prepostos, conforme art. 70 da Lei 8.666/93. 

19.4 - A LICITANTE VENCEDORA facilitará o acompanhamento e a fiscalização permanente, pela 

MUNICÍPIO, dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo fiscal designado para 

tal fim. 

19.5 - Em qualquer hipótese é assegurado à LICITANTE VENCEDORA amplo direito de defesa, nos termos 

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

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

20.1 – O Município 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). 

20.2 - 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. 

20.3 - São partes integrantes do presente Edital: 

20.3.1 - ANEXO I – Termo de Referência. 

20.3.2 - ANEXO II – Modelo de Declaração - Declaração de Inexistência de Impedimento de Licitar e 

contratar com a Administração 

20.3.3 - ANEXO III – Modelo de Declaração – Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 

20.3.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração - Inexistência de vínculo com servidores públicos da 

Secretaria Municipal de Saúde de (art. 9º da lei 8.666/1993) 

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

20.4 - Caso o interessado seja isento de algum documento exigido no presente Edital, deverá fazer prova 

através de declaração do órgão expedidor do aludido documento. 

20.5 - 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. 

20.6 - 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. 

20.7 - Nenhuma indenização será devida aos interessados pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a presente dispensa de licitação. 

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br
https://www2.bauru.sp.gov.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Fone:(14)3104-1463 /1464/1465 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 43/2021 ARTIGO 24 – INC. IV 

Processo nº 60.461/2021 – Edital SMS nº 171/2021 
  

Fone: (14) 3104-1463/1464/1465 
e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br  

 

20.8 – 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. 

20.9 - 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. 

 

20.10 - Fica reservada, ao Município 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. 

20.11 - 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 (SP), 30 de abril de 2021. 

 

 

 

Orlando Costa Dias 

Secretário Municipal de Saúde  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde decidir qual a quantidade de postos de trabalho a serem utilizadas 

de vigilância/segurança patrimonial, bem como os locais a serem designados para realização da prestação dos 

serviços. 

 

 

1. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A empresa prestadora do serviço deverá observar os quantitativos e distribuição de postos de acordo com sua 

localidade a serem fornecidos pelo CONTRATANTE, conforme endereços previamente relacionados abaixo: 

 

ENDEREÇOS: 
 

UPA Bela Vista  

Endereço: Rua Marçal de Arruda Campos, quadra 4  

Fone: 3102-1213 / 3102-1212 / 3102-1234 

Email: marisfonseca@bauru.sp.gov.br 

Horário de Funcionamento: 24 horas 

 

UPA Mary Dota 
Endereço: Rua Pedro Salvador, quadra 02 - N.H. Mary Dota 

Fone: 3109-2463 / 3109-2460 / 3109-2467 

Email: jullyaneprieto@bauru.sp.gov.br 

Horário de Funcionamento: 24 horas 

 

UPA Ipiranga 

Endereço: Rua José Miguel 21-45 esquina com Antonio Walderramas D’Aro – Vila Ipiranga  

Fone: 3106-1120 

Email:rossanamartins@bauru.sp.gov.br 

Horário de Funcionamento: 24 horas 

 

UPA Geisel/Redentor 

Endereço: Rua Antonio Manuel da Costa q 10-50 - Jd. Olímpico 

Fone: 3104-1511 

Email: leticiaorestes@bauru.sp.gov.br 

Horário de Funcionamento: 24 horas 

 

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CENTRAL (Áreas Adulto, Infantil e Odontológica) 
Endereço: Rua Rubens Arruda, quadra 07 - Altos da Cidade 

Fone: 3104-1173/3104-1161/3104-1177/3104-1178 

Email: dpscentral@bauru.sp.gov.br 

Horário de Funcionamento: 24 horas 

 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST 

Endereço: Avenida Nações Unidas, 26-80 - Vila Universitária 

Fone: 3227-4136 / 3227-3375 

Email:crst@bauru.sp.gov.br 

Horário de Funcionamento: 07:00 às 17:00hs 

 

Centro de Referência / SAE 

Endereço: Rua Silvério São João, s/nº, Altos da Cidade 

Fone: 3224-2380 / 3235-1463 
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Email: smi@bauru.sp.gov.br 

Horário de Funcionamento: 07:00 às 17:00hs 

 

2. DOS SERVIÇOS  

2.1. Os serviços de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal serão desenvolvidos nas 

unidades / serviços da Secretaria Municipal de Saúde conforme relação do Anexo I deste edital. 

2.2. A prestação dos serviços de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal, nos postos 

fixados pelo CONTRATANTE, envolve a alocação, pela CONTRATADA, de profissionais devidamente 

habilitados, portando obrigatoriamente a respectiva Carteira Nacional de Vigilantes, nos termos da Lei nº 7.102, de 

20.06.83 alterada pelas Leis Federais nºs. 8.863/94 e 9.017/95, pela Medida Provisória no 2.184/01 e pela Lei Federal 

no 11.718/08; regulamentada pelos Decretos nºs 89.056, de 24.11.83, e 1592, de 10.08.95, bem como pelas Portarias 

DPF nº 891/99 e DG/DPF nº 387/2006 alterada pelas Portarias DG/DPF nº 515/2007, DG/DPF nº 358/09, DG/DPF 

nº 408/09 e DG/DPF nº 781/10, DG/DPF nº 1.670/10 e capacitados para: 

a) Assumir o posto devidamente uniformizado e com aparência pessoal adequada; 

b) Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

c) Comunicar à chefia do local, todo acontecimento entendido como irregular e que atente contra seu patrimônio; 

d) Registrar e controlar diariamente as ocorrências do posto em que estiver prestando seus serviços; 

e) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de 

Bombeiros, Polícia Ambiental, Cetesb - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, dos responsáveis pela 

administração da instalação e outros de interesse; 

f) Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as medidas de segurança 

conforme orientação recebida do CONTRATANTE, bem como aquelas que entender como oportunas; 

g) Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas; 

h) Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a placa do veículo, 

inclusive de empregados autorizados a estacionarem seus carros particulares na área interna da instalação, mantendo 

sempre os portões fechados; 

i) Fiscalizar a entrada e saída de materiais, mediante conferência das notas fiscais ou de controles próprios do 

CONTRATANTE; 

j) Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações do 

CONTRATANTE facilitando, no possível, a atuação das mesmas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais 

de eventual acontecimento; 

k) Controlar a entrada e saída de veículos, empregados/ funcionários e visitantes, após o término de cada expediente 

de trabalho, feriados e finais de semana na conformidade do que venha a ser estabelecido pelo CONTRATANTE; 

l) Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes estejam devida e 

previamente autorizados pelo CONTRATANTE; 

m) Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao CONTRATANTE; 

n) Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco à 

segurança dos serviços e das instalações; 

o) Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens particulares de 

empregados ou de terceiros; 

p) Não se ausentar do posto; 

q) Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida do CONTRATANTE, verificando todas as 
dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho das 

funções e manutenção da ordem nas instalações; 
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r) Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à manutenção das condições de 

segurança; 

s) Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o posto, quando da rendição, todas as orientações recebidas 

e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações; 

2.3. A CONTRATADA deverá cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo CONTRATANTE, 

com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos empregados e 

das pessoas em geral que se façam presentes; 

2.4. As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instalações de cada local e estarem circunscritas à sua 

área de atuação estabelecida pela legislação específica; 

2.5. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA 

otimizar a gestão de seus recursos - quer humanos quer materiais - com vistas à qualidade dos serviços à satisfação 

do CONTRATANTE. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, 

cumprindo evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução. 

2.6. Os serviços de vigilância patrimonial armada com arma não letal deverão ser executados de forma a garantir os 

melhores resultados, cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos - quer humanos, quer materiais 

- com vistas à qualidade dos serviços à satisfação do CONTRATANTE sendo evidentemente, as disposições legais 

que interfiram em sua execução. 

3. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS  

3.1. Para os serviços de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal implantar, em até 05 (cinco) 

dias úteis após a assinatura do contrato, mão de obra nos respectivos postos relacionados no Anexo I do Edital e nos 

horários fixados pela escala de serviço elaborada pelo CONTRATANTE, informando em tempo hábil qualquer 

motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido. 

3.2. A execução dos serviços será efetuada nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto Socorro Central, 

CEREST e Centro de Referência (CRMI, conforme relação no Anexo I do Edital SMS nº 171/2021, correndo por 

conta da CONTRATADA, os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros. 

3.2.1 - Poderá haver alterações nos endereços de realização dos serviços, ficando a CONTRATADA 

obrigada a efetuar os serviços nos locais indicados no Contrato, e em outros locais previamente informado pelo 

CONTRATANTE. 

3.3. A CONTRATADA deverá apresentar antes da prestação dos serviços: Cópias das fichas de registro de 

empregado; Exame médico admissional (ASO) e Ficha de controle de EPI´s. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
4.1. Comprovar a formação técnica da mão de obra oferecida, através de certificados de cursos para formação de 

vigilantes, expedidos por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas. 

4.1.1 Comprovar obediência à periodicidade legalmente estabelecida, quanto ao curso de reciclagem; 

4.2.Propiciar aos vigilantes as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes: 

4.2.1 Uniformes e equipamentos de proteção individual adequados às tarefas que executam e às condições 

climáticas; 

4.2.1.1. Uniformes e complementos para Vigilantes:  

 Calça;  

 Camisa de mangas compridas e curtas;  

 Cinto de nylon;  

 Sapatos;  
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 Meias;  

 Quepe com emblema;  

 Jaqueta de frio ou japona;  

 Capa de chuva;  

 Crachá;  

 Distintivo tipo broche;  

 Livro de ocorrência;  

 Tonfas/Cassetete;  

 Porta cassetete;  

 Apito;  

 Cordão de apito;  

 Lanterna 03 pilhas;  

 Pilha para lanterna; 

 Livros de capa dura numerados tipograficamente, para registro de ocorrências. 

4.2.2. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um desses itens de uniforme e 

equipamentos a seus empregados.  

4.3.Fornecer os respectivos acessórios ao vigilante, em perfeito estado de funcionamento, no momento da 

implantação dos postos.  

4.3.2. A tonfa/cassetete deverá ser utilizado somente em legítima defesa ou de terceiros e na salvaguarda 

do patrimônio do município, depois de esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema.  

4.3.3. Fornecer os respectivos acessórios ao vigilante, em perfeito estado de funcionamento, no momento 

da implantação dos postos, além do fornecimento das tonfas/cassetete.  

4.4. Disponibilizar vigilantes em quantidade necessária para garantir a operação dos postos os regimes contratados, 

uniformizados e portando crachá com foto recente, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente. 

4.5. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de obra oferecida para atuar nas 

instalações do município (na assinatura do contrato).  

4.6. Fornecer obrigatoriamente convênio médico para assistência médica e hospitalar, vale refeição, vale transporte, 

seguro de vida, adicional de insalubridade e cesta básica aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, 

nos valores e percentuais estabelecidos na convenção coletiva de trabalho; 

4.7. Juntamente com os materiais/acessórios descritos no item 4.2.1.1. deverá ser fornecido pela CONTRATADA, 

rádios de comunicação (para cada vigia), utilizando na execução dos serviços estação de rádio, devidamente 

regularizada pelo Ministério das Comunicações, mantendo o CONTRATANTE informado quanto à frequência 

autorizada capacidade instalada e tipo de equipamento em uso, para utilização na(s) ronda(s) diária(s).  

4.8. Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em eventual ausência, não sendo permitida 

a prorrogação da jornada de trabalho (dobra).  

4.9. Comunicar à unidade do CONTRATANTE que administra o contrato, toda vez que ocorrer afastamento ou 

qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer elemento da equipe que esteja prestando serviços; no 

caso de substituição ou inclusão, a CONTRATADA deverá proceder conforme itens 4.2 e 4.6. 

4.10. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados 

pelo CONTRATANTE, bem como impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, seja mantida ou retorne 

as instalações do CONTRATANTE.  
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4.11. Atender de imediato as solicitações quanto às substituições da mão de obra não qualificada ou entendida como 

inadequada para a prestação dos serviços.  

4.12. Instruir a mão de obra quanto às necessidades de acatar as orientações do representante do CONTRATANTE, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção 

de incêndio nas áreas do CONTRATANTE.  

4.13. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nos postos das instalações onde houver 

prestação dos serviços.  

4.14. Os supervisores da CONTRATADA deverão obrigatoriamente inspecionar os postos, no mínimo, 01 (uma) 

vez por semana, em dias e períodos (a ser definido juntamente com o CONTRATANTE) alternados, oportunidade 

que deverão ser remetidos ao Fiscal do contrato relatório da vistoria.  

4.15. Prestar os serviços de vigilância armada com arma não letal, de acordo com o serviço contratado, bem como 

de segurança, utilizando os sistemas de segurança e alarme que o CONTRATANTE possua ou venha a possuir, e 

fornecendo os demais equipamentos e artefatos inerentes ao desempenho de suas funções.  

4.16. Apresentar ao CONTRATANTE a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências de 

cada unidade, bem como dos postos de trabalho, comunicando qualquer alteração, assim como dos 

supervisores que irão inspecionar os postos.  

4.17. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das atribuições dos vigilantes, descritas neste Edital e nos termos da 

legislação vigente.  

4.18. Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do 

posto em que estiver prestando seus serviços;  

4.19. Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de EPI (Equipamento de Proteção Individual), 

quando for o caso;  

4.20. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se 

obriguem prontamente em atender;  

4.21. Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo 

de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da instalação e outros de interesse e indicados para o melhor 

desempenho das atividades fim;  

4.22. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da 

sua condição de empregadora, apresentando mensalmente ao CONTRATANTE a comprovação do recolhimento do 

FGTS e INSS, bem como a folha de pagamento dos funcionários que suprem o contrato, sem o que, não serão 

liberados os pagamentos das faturas para liquidação;  

4.23. Nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder as anotações e registros pertinentes a 

todos os empregados que atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais 

demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários 

propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a CONTRATADA. 

4.24. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes nos quais venham a serem vítimas os empregados, quando em 

serviço, tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício 

da atividade de vigilância em geral;  

4.24.2. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados 

acidentados ou com mal súbito. 

4.25. Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos; 

4.26. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser causada por seus 

empregados ou representante, a terceiros ao próprio local de serviço, desde que fique comprovada sua 

responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93;  

4.27. O Plano de Segurança para os locais onde prestará vigilância deverá indicar ainda:  
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 sistema de apoio logístico;  

 efetivo alocado;  

 sistema de comunicação (normas de uso do rádio);  

 prever procedimentos de primeiros socorros;  

 aspectos de Defesa Civil, tais como:  

o plano de chamada e/ou convocação para situações de emergência e ou calamidade pública;  

o procedimento em caso de sinistro;  
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PROPOSTA DE PREÇOS: 

 
Considerando o Termo de Referência acima descrito, segue a planilha para envio da proposta: 

Serviço de segurança armada com arma não letal (tonfa/cassetete) 24 horas 

Item 

Quantidade 

de Posto 

de 

Trabalho 

Função / 

Jornada 
Frequência Turno 

Valor 

unitário 

posto/dia 

Valor 

mensal 

Valor 6 (seis) 

meses 

1 12 

2 Vigilantes 

/ 12 x 36 = 

12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Diurno     

  

2 11 

2 Vigilantes 

/ 12 x 36 = 

12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Noturno     

  

Total dos Itens 01 e 02 para os postos/ano R$ ________,___ (A) 

Serviço de segurança armada com arma não letal (tonfa/cassetete) semanal - Diurno 

Item 

Quantidade 

de Posto 

de 

Trabalho 

Função / 

Jornada 
Frequência Turno 

Valor 

unitário 

posto/dia 

Valor 

mensal 

Valor 6 (seis) 

meses 

3 2 

1 Vigilante / 

44 horas 

semanais 

Segunda a 

Sexta das 7h às 

17h 

Diurno     

 

Total dos Itens 03 para os postos/ano R$ ________,__ (B) 

Total geral da Proposta R$ __________,___ (A + B) 

 

 

1. Após o exame das propostas se fará a classificação, levando em conta o menor preço global que atenda 

integralmente o exigido no procedimento de compra. 

 

2. A classificação se fará pela ordem crescente de preços; 
 

3. No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público. 
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Validade da Proposta: item 7.1.1 do edital 

Condições de Pagamento: item 7.1.4 do edital. 

Prazo de início dos serviços: 7.1.5. do edital. 

 

Dados do Proponente: 
Nome da Proponente: __________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________ 

Cidade:  ________ Estado: ___ Telefone: ______________ Fax: ________________ 

CNPJ:______________ Inscrição Estadual: ____________________________________  

Banco: ________ Agência: ________ Conta Corrente: _______________  

Cidade: ___________e-mail: __________________________________________________ 

 

 

Data/Assinatura/Carimbo do CNPJ 
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ANEXO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

     A 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 III 

 

 

Declaração de cumprimento art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

_______________________________________, inscrito do CNPJ n.º __________________, por intermédio de seu 

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

Identidade n.º __________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 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.  

 

 

 

 

     __________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

 

________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE (ART. 9º DA LEI 8.666/1993) 
 

(EM PAPEL TIMBRADO) 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

EDITAL SMS Nº 171/2021 

 

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. 

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 60461/2021 

EDITAL SMS Nº 171/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2021 

 

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 e um, 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 
SMS nº 171/2021, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a contratação emergencial de empresa especializada em serviços 

de vigilância/segurança patrimonial armada com arma não letal para a Secretaria Municipal de Saúde, nos moldes 
estabelecidos no termo de referência constante do anexo I do edital SMS nº 171/2021.  
 

Serviço de segurança armada com arma não letal (tonfa/cassetete) 24 horas 

Item 

Quantidade 

de Posto 

de 

Trabalho 

Função / 

Jornada 
Frequência Turno 

Valor 

unitário 

posto/dia 

Valor 

mensal 

Valor 6 (seis) 

meses 

1 12 

2 Vigilantes 

/ 12 x 36 = 

12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Diurno     

  

2 11 

2 Vigilantes 

/ 12 x 36 = 

12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Noturno     

  

Total dos Itens 01 e 02 para os postos/ano R$ _________,__ (A) 
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Serviço de segurança armada com arma não letal (tonfa/cassetete) semanal - Diurno 

Item 

Quantidade 

de Posto 

de 

Trabalho 

Função / 

Jornada 
Frequência Turno 

Valor 

unitário 

posto/dia 

Valor 

mensal 

Valor 6 (seis) 

meses 

3 2 

1 Vigilante / 

44 horas 

semanais 

Segunda a 

Sexta das 7h às 

17h 

Diurno     

 

Total dos Itens 03 para os postos/ano R$ _________,__ (B) 

Total geral da Proposta R$ __________,__(A + B) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a 

importância de R$.........., que será suportada pela dotação orçamentária- n.º .............................. 

2.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e 

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

sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 

3.1. A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente. 

3.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 5º (quinto) dia útil, após medição e liberação, 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. 

3.2.1. A Nota Fiscal deverá vir obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

3.2.1.1. Da cópia dos holerites, comprovante de pagamentos de salários, guia de FGTS (GPIP), INSS (GPS) de 

cada empregado vinculado à execução contratual, correspondente ao mês da nota fiscal atual ou fatura vencida, na 

forma do art. 31, §§ 3º e 4º da lei nº 8.212/91.  

3.2.1.2. No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o 

CONTRATANTE efetuará a notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de 

aplicação de penalidades, estando sujeita a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art.78 I c/c art.79 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e da denúncia da situação ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego para as 

providências pertinentes. 

3.2.1.3. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta ao sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da lei nº 8.666/93. 

3.2.1.4. Guia GPIP específica para a Prefeitura Municipal de Bauru (comprovante do recolhimento do FGTS, 

relação dos nomes dos funcionários e conectividade. 

3.2.1.5. Guia GPS (INSS). 

3.2.1.6. Comprovante de cesta básica, vale transporte, vale refeição. 

3.2.1.7. Rescisões e comprovações de pagamento das verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS. 

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

CONTRATADA, nos termos do previsto no item 3.2.1.2. 
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3.4. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

4.2 - A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações relacionadas à prestação dos serviços que 

forem solicitadas pela CONTRATANTE; 

 

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; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

 

6.1. A CONTRATADA é responsável pela indenização por dano causado ao usuário, aos órgãos do Município 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  

 
7.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua 

assinatura conforme 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. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

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:  

mailto:compras_saude@bauru.sp.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Fone:(14)3104-1463 /1464/1465 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 43/2021 ARTIGO 24 – INC. IV 

Processo nº 60.461/2021 – Edital SMS nº 171/2021 
  

Fone: (14) 3104-1463/1464/1465 
e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br  

 

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, independentemente de qualquer notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

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

Secretaria Municipal de Saúde a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato. 

10.2 - O 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 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. 

10.5 - 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 SMS nº 171/2021, constante do processo administrativo nº 

60461/2021, 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. 

 

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 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
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14.1 A contratada se obriga a garantir a qualidade dos serviços e a substituição ou complementação quando 

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

14.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

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 contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Município, no 

prazo máximo de 01 (um) dia corrido, 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 contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Município, 

no prazo máximo de 01 (um) dia corrido, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado; 

14.3 Considera-se recebido os serviços, somente após ter sido devidamente examinado e julgado em perfeitas 

condições técnicas, feito pelo Gestor do Contrato, nos termos do art. 73, II, da Lei Federal n. º 8666/93, alterada 

pela Lei Federal n. º 8883/94. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTOR DO 

CONTRATO 

 

15.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do Contrato, a Secretaria Municipal de Saúde, 

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

 
15.2. É integrante deste Contrato a Secretaria Municipal de Saúde designada como ÓRGÃO PARTICIPANTE da 

mesma. 

15.3. O Município designa ainda, como gestores da Ata de Registro de Preços, os seguintes servidores: 

a) Gestor(a) Titular: Sr. Rodrigo de Abreu Santos, matrícula 30.720, portador(a) do RG nº 45.706.182-0 e CPF nº 

383.828.668-59. 

b) Gestor(a) Substituto(a): Sra. Alana Trabulsi Burgo, matrícula 32.919, portador(a) do RG nº 44.018.919-6 e CPF 

nº 310.997.908-08. 

15.4.  A licitante vencedora, designa como Gestor(a) desta Ata de Registro de Preços, o Sr(a). 

________________________ portador  do RG. n.º ________________ e CPF  n.º ______________, conforme 

constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

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

nº 8.666/93, compete: 

15.5.1. Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, quanto aos valores praticados, informando 

ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização. 

15.5.2. Zelar, pelos demais atos da Licitante vencedora, 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. 

15.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da Licitante vencedora em atender 

às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, quanto às divergências relativas à 

entrega ou as características e origem dos bens registrados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 

16.1 - O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município de Bauru, após sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 

 

17.1 - 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 
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