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Editais

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PEDIDIO DE COTAÇÃO Nº 03/2022.

Processo Administrativo N° 128/2022.

O Município de Varzedo, através do Setor de Compras em conjunto com a Secretaria Municipal
de Saúde, considerando a necessidade de corrigir a carga horária e quantitativos de algumas
gategorias profissionais e considerando a necessidade da realização de Processo para a
contratação de serviços contínuos de profissionais da área de saúde para atender as demandas
das Unidades de Saúde do Município, considerando os princípios da razoabilidade,
economicidade, transparência, concorrência e proporcionalidade,
torna público para
conhecimento de interessados o presente Pedido de Cotação visando compor Planilha de
Preços para instrução do Termo de Referência, que será utilizada como parâmetro para a
elaboração de Processo Licitatório para a contratação dos serviços supra.
1. O critério de apresentação da Cotação será: PREÇO GLOBAL;
2. Para composição dos valores deverão ser levados em consideração todos os tributos que
incidem sobre os profissionais a serem contratados, e demais normas estabelecidas no Termo
de Referência – Anexo I, do presente;
3. As cotações deverão ser preenchidas conforme Modelo do Anexo II do presente;
4. As Cotações serão recebidas de forma presencial ou através do e-mail:
comprasvarzedo@gmail.com, nos dias 19, 20, 21 e 22 de julho de 2022 (das 08:00h às
12:00h)
5. As Empresas interessadas em atender ao pedido de cotação deverão anexar o CNPJ e o
documento do sócio ou do responsável pelas informações.
6. O prazo de validade para a cotação, deverá ser de no mínimo de 60 dias.
7. Poderão apresentar Cotações apenas empresas que apresentem CNAE compatível com o
objeto a ser contratado.
8. Dúvidas e esclarecimento poderão ser sanadas pelo e-mail acima.
9. Caso necessário a empresa interessada em apresentar cotações poderá questionar pontos
específicos do Termo de Referência.
Varzedo - Bahia, 18 de junho de 2022.

JOSUÉ BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. A elaboração deste Termo de Referência tem como objetivo o estabelecimento de diretrizes
para a contratação de serviços contínuos de profissionais da área de saúde para atender as
demandas das Unidades de Saúde do Município, e de acordo com as especificações e
quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência, em conformidade com a Legislação que
rege a matéria, compreendendo os serviços terceirizados elencados neste Termo.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Na contemporaneidae constitui-se como grande entrave para as Administrações públicas a
melhoraria do acesso à saúde pública pela população. De modo geral, o rebatimento das
consequências sofre maior impacto na população carente, onde a situação é ainda mais
dramática. Faltam hospitais, unidades de saúde e carência de profissionais da área de saúde,
principalmente médicos. Em Varzedo a realidade não é diferente diante da pequena
arrecadação municipal, e a municipalidade tem enfrentado dificuldades para atender a
população e muitas vezes não tem mão de obra para realizar as ações. Assim, é público e
notório a necessidade de contratação de profissionais da área de saúde para atuarem junto a
Unidade Básica de Saúde e Postos de Saúde da Família. Dentre as muitas especialidades
necessárias, no presente caso destacamos Odontólogos, Médico da Unidade Básica de Saúde,
Psiquiatra, entre outros. Os serviços de saúde compõem o rol de garantias constitucionais e
estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Ademais, em estudos preliminares
podemos comprovar a vantajosidade econômica oferecida pelos serviços prestados a nível de
gestão de profissionais de saúde por empresas. Com uma significativa redução no preço, se
comparado a contratação direta mediante concurso público ou contratos temporários, agregada
ao fato de exigirmos uma entidade que possua know-how na parte operacional, certamente
iremos otimizar nossos resultados, o que traria vantagens inegáveis para o sistema de saúde
do nosso Município, e consequentemente para o cidadão que dele faz uso.
3. PERFIL DAS UNIDADES
3.1. A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E/OU UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

3.1.1. A USF e UBS são serviços que compõem a atenção básica e devem ser
preferencialmente, a porta de entrada para o SUS. Atendem, principalmente, a população
adstrita ao território em que se encontram instaladas, desenvolvendo ações, segundo
determina a PNAB:
* Definição do território de atuação das UBS;
* Programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas
de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à
demanda espontânea;
* Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença
da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida;
* Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco
comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento
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ou manutenção de doenças e danos evitáveis;
* Assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de
acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial;
* Implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, incluindo o acolhimento;
* Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas;
* Participação das equipes no planejamento e avaliação das ações;
* Desenvolvimento de ações intersetoriais, integrando projetos sociais e setores afins,
voltados para a promoção da saúde;
* Apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.
4 DOS QUANTITATIVOS DOS PROFISSIONAIS E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 As categorias profissionais para os serviços nas Unidades de Saúde do Município serão as
seguinte:
CATEGORIA PROFISSIONAL

CBO

QUANT.

01

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NA SAÚDE

2241-40

02

02

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

3222-05

18

2235-05

07

ENFERMEIRO

2235-05

03

05

DENTISTA

2232-08

06

PSICÓLOGO

2515-10
2394-25

01

FISIOTERAPEUTA

2236-05

02

09

NUTRICIONISTA

2237-10

10

ASSISTENTE SOCIAL

2516-05
2252-85

01

Nº

03
04

07
08

11
12
13

ENFERMEIRO

PSICOPEDAGOGO

UROLOGISTA
MÉDICO
ULTRASSONOGRAFISTA
MÉDICO PEDIATRA

2253-20

CARGA HORÁRIA

INSALUBRIDADE

20 HORAS

xxx

12 MESES

40 HORAS

30% insalubridade

12 MESES

40 HORAS

30% insalubridade

12 MESES

20 HORAS

30% insalubridade

06

12 MESES

40 HORAS

xxx

02

12 MESES

30 HORAS

xxx

12 MESES

20 HORAS

xxx

12 MESES

20 HORAS

xxx

02

12 MESES

20 HORAS

xxx

01

12 MESES

40 HORAS

xxx

12 MESES

40 HORAS

xxx

20 HORAS

xxx
xxx

01

PERIODO
12 MESES

12 MESES

2251-24

01

12 MESES

20 HORAS

12 MESES

40 HORAS

xxx

14

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

2252-25

01

15

MÉDICO CLÍNICO GERAL

2251-25

02

12 MESES

40 HORAS

xxx

16

MÉDICO CLÍNICO GERAL

2251-25

02

12 MESES

20 HORAS

xxx

2252-75

01

12 MESES

20 HORAS

xxx

FARMACÊUTICO

2234-05

01

12 MESES

30 HORAS

xxx

19

TÉCNICO EM FARMÁCIA

3251-15

02

12 MESES

20 HORAS

xxx

20

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

3224-30

06

12 MESES

40 HORAS

xxx

2251-33

01

12 MESES

20 HORAS

xxx

2251-40

01

12 MESES

20 HORAS

xxx

40 HORAS

xxx

20 HORAS

xxx

17
18

21
22
23
24

FONOAUDIÓLOGO

MÉDICO PSIQUIATRA
MÉDICO DO TRABALHO
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
(ENDEMIAS)
ASSISTENTE SOCIAL

5151-40
2516-05

05
02

12 MESES
12 MESES

4.2. A Planilha de Custos e Formação de Preços a ser apresentada pela interessada, e deverá
observar as adaptações específicas para cada Categoria Profissional, com base nas condições
estabelecidas na legislação vigente;
4.3. Na formação dos Preços deve ser observado que o salário de cada categoria não pode ser
inferior ao valor base dos salários correspondentes à categoria profissional, sob pena de
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desclassificação da proposta.
4.4. As alíquotas ou valores das contribuições sociais obrigatórias tais como: o INSS, SESI ou
SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente
Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outras de mesma natureza, somente serão
aceitas quando de acordo com o estabelecido na legislação vigente.
4.5. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, leis
trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, treinamento,
despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários à sua composição.
4.6. Na formação dos TRIBUTOS somente deverá constar nas planilhas o ISS, PIS e COFINS.
Quanto às alíquotas, deverão constar apenas aquelas em que a empresa estiver obrigada a
recolher no caso de firmar contrato de prestação de serviços com a Administração Pública.
4.7. Para efeito de exame da exequibilidade da proposta vencedora, a critério do Município,
poderá ser exigida da Licitante apresentação de Planilha de Composição de Custos a qual
deverá demonstrar todos os elementos que compõe seu preço, na forma da lei e de acordo com
o seu regime tributário, sob pena de desclassificação.
4.8. A previsão de pagamento supra não será levada em conta para efeito da composição de
preço da parte interessada. Apenas servirá de referência para futuro e eventual pagamento.
5. DAS UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADA PARA O TIPO DE SERVIÇOS A SEREM
CONTRATADOS
5.1. Os serviços serão contratados por posto, observada a carga horária mensal da categoria
objeto do contrato;
5.2. Carga Horária – Jornada de trabalho:
5.3. Todas as categorias profissionais obedecerão à carga horária de segunda a sexta-feira, com
carga horária de 20(vinte) até 40 (quarenta) horas semanais, com jornada das 7:00h às 18:00h,
com 01:00 hora de intervalo para refeição.
5.4. Para melhor atender as necessidades dos serviços, o Município poderá, a seu exclusivo
critério, interesse e conveniência, alterar o horário de prestação dos serviços, obedecidas às
disposições da legislação trabalhista, ficando estabelecido que os serviços devem ser prestados
no período compreendido das 7h às 22h, intercalando-se o intervalo para refeição e descanso de
no mínimo 1 (uma) hora e no máximo 2 (duas) horas;
2.5. Nos serviços definidos neste Termo de Referência, a hora-padrão estabelecida pelo órgão
representativo da categoria será reconhecida como hora-cheia, ou seja, equivalente a 60
(sessenta) minutos;

REQUISITOS MÍNIMOS
PARA A
CATEGORIA
PROFISSIONAL

Profissional
de nível
superior
titular do
diploma em
Educação
Física

PROFISSIONAL DE
Categoria
EDUCAÇÃO
Profissional
FÍSICA NA SAÚDE

4. DOS SERVIÇOS:
4.1. Os serviços que serão executados atenderam as demandas desta Secretaria de Saúde que
compõe a estrutura do Município de Varzedo, conforme a seguir:
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS PARA CADA CATEGORIA
PROFISSIONAL
Executar os trabalhos de Facilitador Social, prestando serviço de forma presencial, nos períodos
matutino e vespertino para atendimento dos usuários dos grupos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), proporcionando um estilo de vida ativo aos usuários. Este
profissional será responsável pela realização de oficinas de convívio por meio do esporte,
dança, lazer, arte, cultura e outras. O profissional deve ter experiência compatível e similar com
as atividades de educador social comprovadas através de atestado de capacidade técnica.
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Ensino Médio e Curso
Técnico em Enfermagem
Diploma,
devidamente
registrado, de conclusão de
Curso de Graduação de Nível
Superior em Psicologia +
Experiência mínima de 1 (um)
ano na área.

Profissional com curso superior em
Odontologia, e registro junto ao CRO; com
experiência mínimo de 06 (seis) meses no
exercício da profissão.

Profissional de
nível superior
titular
do
diploma
de
Enfermeiro,
devidamente
registrado no
Conselho
Regional
de
Enfermagem

PSICÓLOGO
PSICOPEDAGOGO

Ddiploma
graduação
em
Psicopedagogia.
portadores de diploma
em
Psicologia,
Pedagogia,
Fonoaudiologia,
ou
Licenciatura
que
tenham especialização
em
Psicopedagogia,
com duração mínima
de 600 horas e carga
horária de 80% na
especialidade”.

DENTISTA

ENFERMEIRO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de
enfermagem, na prestação da assistência da enfermagem direta ao paciente que necessita de
cuidados, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e
controle de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da mulher, do
adolescente, da criança e do recém-nascido, excetuadas as privativas do enfermeiro. Prestar
cuidados de enfermagem pré e pós operatórios. Circular em sala de cirurgia e instrumentar.
Executar atividades de desinfecção e esterilização. Organizar o ambiente de trabalho e dar
continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança e realizar demais atividades inerentes à área de atuação;
disponibilidade para a capacitação inicial do SAMU.
Atuação nas áreas de regulação médica, suporte avançado de vida, em todos os cenários de
atuação do pré-hospitalar e nas ambulâncias, assim como na gerência do sistema; Disposição
pessoal para a atividade; Equilíbrio emocional e autocontrole; Capacidade física e mental para a
atividade; Disposição para cumprir ações orientadas; Experiência profissional prévia em serviço
de saúde hospitalar ou voltado ao atendimento de urgências e emergências; Iniciativa e
facilidade de comunicação; Condicionamento físico para trabalhar em unidades móveis;
Capacidade de trabalhar em equipe.
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a
programação em saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde
bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a
atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as
famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com
resolubilidade; Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de
assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento
do tratamento; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à
prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde
bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar
ações de saúde de forma multidisciplinar; Contribuir e participar das atividades de educação
permanente do THD, do ACD e do ESF; Realizar supervisão técnica do THD e do ACD; e
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e
educação. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social,
elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento
ou cura. Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os
conscientes. Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e
atividades de área e afins. Avaliar alterações das funções cognitivas, buscando diagnóstico ou
detecção precoce de sintomas, tanto em clínica quanto em pesquisas. Acompanhar e avaliar
tratamentos cirúrgicos, medicamentosos e de reabilitação. Promover a reabilitação
neuropsicológica. Auditar, realizar perícias e emitir laudos, gerando informações e documentos
sobre as condições ocupacionais ou incapacidades mentais e realizar demais atividades
inerentes à área de atuação.
Profissional que, com conhecimento na área da aprendizagem e da saúde, atua em todo o
processo de hospitalização, instrumentalizando o paciente a aprender sobre si mesmo, sobre
como ajudar-se em sua cura, como e porque aceitar e fazer uso das medicações, bem como
atua com o desenvolvimento integral desse paciente e com a manutenção de sua aprendizagem
que possibilitará sua reinserção na vida escolar, após o seu processo de alta. Seu papel é
também o de locutor nas relações interpessoais da escuta à criança e à sua família, bem como
aos profissionais da equipe, através de uma atuação que favoreça o atendimento em uma visão
integrada biopsicossocial em saúde.

NUTRICIONIS
FISIOTERAPEUTA
Diploma,
TA
devidame
nte
registrado
Diploma,
,
de
conclusão
devidamente
de Curso
registrado, de
de
conclusão de
Graduaçã
o de Nível
Curso
de
Superior
Graduação
em
de
Nível
Nutrição +
Experiênci
Superior em
a mínima
Fisioterapia
de
2
(dois)
anos na
área

Atividades de supervisão, coordenação, programação e execução especializada, em grau de
maior complexidade, referente a trabalhos relativos à utilização de métodos e técnicas
fisioterápicas, para a reabilitação física de pacientes em tratamento nas Unidades de Saúde do
Município.

Realizar atendimentos nutricionais. Realizar anamnese nutricional, avaliação nutricional,
avaliação de exames bioquímicos. Prescrever dietas individualizadas, respeitando a clínica do
paciente, bem como a sua situação socioeconômica e rotina familiar. Realizar reeducação
nutricional.
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ASSISTENTE SOCIAL

Diploma,
devidamente
registrado, de conclusão de
Curso de Graduação de Nível
Superior em Serviço Social +
Experiência mínima de 1 (um)
ano na área

Diploma, de Curso
de Graduação de
Nível Superior em
Medicina
+
Residência
Médica ou título
de
especialista
em Urologia +
Experiência
mínima de 1 (um)
ano na área.

Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações
sociais do paciente, para elaboração, implementação e monitoramento do serviço social, com
foco na promoção da saúde. Contribuir e participar nas ações de saúde ocupacional. Realizar
acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, buscando alternativas de
enfrentamento individual e coletivo. Prestar serviços sociais orientando pacientes,
acompanhantes, famílias, comunidade e equipes de trabalho da instituição sobre direitos,
deveres, serviços e recursos sociais. Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e
procedimentos. Planejar, elaborar e executar o planejamento de alta, interagindo com os demais
entes que compõem o sistema único de saúde, de forma a integrar o cuidado ao paciente.
Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados. Desempenhar atividades administrativas e
assistenciais junto ao NIR da instituição e realizar demais atividades inerentes à área de
atuação.
Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela SMS, em
conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando a promoção da
melhoria da qualidade de vida da população. Propiciar a plena atenção prestada aos usuários,
integrando a equipe multiprofissional de saúde; diagnosticar e tratar afecções do aparelho
geniturinário, masculino, empregando meios clínico-cirúrgicos para promover ou recuperar a
saúde; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes a atividade, em
conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina.

Diploma, de conclusão de
Curso de Graduação de
Nível
Superior
em
Medicina
+Residência
Médica em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem
reconhecido
pelo
Ministério da Educação
(MEC)
ou
Estágio
reconhecido pelo Colégio
Brasileiro de Radiologia
(CBR) ou que tenham
Título de Especialista em
Radiologia e Diagnóstico
por Imagem emitido pelo
CBR

Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela SMS, em
conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando a promoção da
melhoria da qualidade de vida da população. Propiciar a plena atenção prestada aos usuários,
integrando a equipe multiprofissional de saúde; diagnosticar e tratar de afecções do aparelho
reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico cirúrgico, para promover
ou recuperar a saúde; realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos, notadamente
em ultrassonografia; realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao cargo,
em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina.

Diploma, de conclusão de Curso
de Graduação de Nível Superior
em Medicina + Residência
Médica ou título de especialista
em Cirurgia Geral concedido
pela Sociedade da Especialidade
+ Experiência mínima de 1 (um)
ano na área

Diploma,
devidamente
registrado, de conclusão
de Curso de Graduação
de Nível Superior em
Farmácia + Experiência
na área de Farmácia
Clínica ou de Farmácia
Hospitalar.

Diploma,
devidamente
registrado,
de
conclusão
de
Curso
de
Graduação
de
Nível
Superior
em
Fonoaudiologia

Ensino Superior
em
Medicina,
com
inscrição
no
Conselho
Regional
de
Medicina
da
área
de
atuação.
Profissional
registrado
no
Conselho
Regional
de
Medicina

Diploma,
de
conclusão de Curso
de Graduação de
Nível Superior em
Medicina
+
Residência Médica
ou
título
de
especialista
em
Medicina Física e
Reabilitação (MFR)
concedido
pela
Sociedade
da
Especialidade
+
Experiência mínima
de 2 (dois) anos na
área

FARMACÊUTICO

FONOAUDIÓLOGO

MÉDICO CLÍNICO
GERAL

MÉDICO PEDIATRA

Atendimento ambulatorial dos pacientes até 16 anos de idade, realização de avaliação médica
para fins de diagnóstico, prognóstico, planejamento terapêutico de reabilitação, prescrição e
dispensação de órteses e meios auxiliares da locomoção. Atendimento em ambulatório de lesão
de plexo infantil direcionado ao atendimento ambulatorial dos pacientes com paralisia obstétrica,
avaliação e programa de reabilitação e em ambulatório de espasticidade direcionado à
avaliação, indicação e realização de bloqueio químico com toxina botulínica tipo a e
acompanhamento pós-aplicação de pacientes com espasticidade
Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela SMS, em
conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à promoção da
melhoria da qualidade de vida da população. Propiciar a plena atenção prestada aos usuários,
integrando a equipe multiprofissional de saúde; realizar intervenções cirúrgicas, utilizando os
recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou
traumatizados, corrigir sequelas ou lesões, estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo e
promover a saúde e bem-estar do paciente; realizar ou auxiliar transplante; realizar as
atribuições de médico e demais atividades inerentes ao cargo, em conformidade com os
ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina.

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

MÉDICO
ULTRASSONOGRAFISTA

UROLOGISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dos serviços Médicos da área de atuação, para atuação nas áreas de regulação médica,
suporte avançado de vida, em todos os cenários de atuação; Possuir equilíbrio emocional e
autocontrole; disposição para cumprir ações orientadas; capacidade física e mental para a
atividade; iniciativa e facilidade de comunicação; destreza manual e física para trabalhar em
unidades móveis; capacidade de trabalhar em equipe;
Atuar na promoção da saúde e prevenção de agravos, detecção, no diagnóstico na reabilitação
e em cuidados paliativos em níveis ambulatorial e hospitalar. Atuar na prevenção, avaliação,
diagnóstico e reabilitação das funções da fala, linguagem, audição, voz, deglutição, e
motricidade orofacial em pacientes oncológicos, contribuindo para sua reintegração familiar e
social e qualidade de vida.

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos
correlatos. Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e
bromatológicas. Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de
medicamentos. Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos. Realizar
pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e
funções vitais dos seres humanos e dos animais. Realizar preparação, produção, controle e
garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, distribuição e dispensação de fármacos
e realizar demais atividades inerentes à área de atuação
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Diploma, devidamente
registrado,
de
conclusão de Curso
de Nível intermediário
(Ensino
Médio)
+
Diploma de Técnico
em
Farmácia.
Experiencia.
Diploma,
devidamente
registrado, de conclusão
de Curso de Nível
intermediário
(Ensino
Médio) + Diploma de
Curso Técnico na área.
Diploma, de conclusão de
Curso de Graduação de Nível
Superior em Medicina +
Residência Médica ou título
de especialista em Psiquiatria
concedido pela Sociedade da
Especialidade + Experiência
mínima de 1 (um) ano na
área

Diploma,
devidamente
registrado, de conclusão de
Curso de Nível intermediário
(Ensino Médio) + Diploma de
Cuso Técnico na área.
Diploma,
devidamente
registrado, de conclusão de
Curso de Graduação de Nível
Superior em Serviço Social +
Experiência mínima de 1 (um)
ano na área

Diploma, devidamente registrado
+ Residência Médica ou título de
especialista em Medicina do
Trabalho ou Saúde Ocupacional
concedido pela Sociedade da
Especialidade + Experiência
mínima de 1 (um) ano na área

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS)
ASSISTENTE SOCIAL

MÉDICO DO TRABALHO

MÉDICO PSIQUIATRA

TÉCNICO EM FARMÁCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestar atendimento no balcão da farmácia. Registro de eventos adversos relacionados a
fármacos. Manipular e realizar controle de qualidade de medicamentos na farmácia, auxiliar no
controle e qualidade e logística dos produtos. Controlar estoque, dispensar, receber, distribuir e
dosar medicamentos e materiais médico-hospitalares no âmbito ambulatorial e hospitalar aos
setores solicitantes. Auxiliar nos processos administrativos farmacêuticos, fracionar e unitarizar
medicamentos sólidos e líquidos orais. Preparar e diluir medicamentos estéreis (exceto
antineoplásicos) e solução de nutrição parenteral total. Prestar suporte no preparo e diluição de
medicamentos antineoplásicos. Executar atividades de apoio à manipulação de produtos
estéreis e preparações magistrais, entre outras atribuições inerentes à especialidade.
Executar trabalhos de apoio ao cirurgião dentista, no campo da odontologia social; realizar
ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos,
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder à desinfecção e à
esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e
materiais necessários; instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou TSB nos
procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;
acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros
da equipe de saúde, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;
agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; realizar visita
domiciliar e registrar nos formulários próprios todos os procedimentos realizados.
Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela SMS, em
conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando a promoção da
melhoria da qualidade de vida da população. Propiciar a plena atenção prestada aos usuários,
integrando a equipe multiprofissional de saúde; diagnosticar e tratar as afecções
psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de grupo, para prevenir,
recuperar ou reabilitar o paciente; realizar as atribuições de médico e demais atividades
inerentes ao cargo, em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho
Federal de Medicina.
Executar e avaliar exames clínicos em trabalhadores. Realizar estudos epidemiológicos.
Planejar e executar ações coletivas e preventivas de saúde. Auxiliar no monitoramento das
medidas de controle dos riscos ambientais. Realizar atendimentos de emergência clínica e de
acidentes de trabalho. Acompanhar as condições dos postos de trabalho. Controlar
absenteísmo por motivo de saúde. Elaborar laudos periciais sobre acidentes de trabalho,
doenças profissionais e condições de insalubridade. Auxiliar no gerenciamento de inquéritos
sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos
epidemiológicos. Participar da elaboração e coordenação de atividades de prevenção de
acidentes e programas de vacinação. Realizar estudos ergonômicos das atividades e participar
da elaboração da análise profissiográfica e do planejamento, instalação e funcionamento dos
serviços médicos da empresa e demais atividades inerentes à área de atuação.
O Agente de Vigilânica em Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância,
prevenção e controle de doenças endêmicas transmitidas por vetores e promoção da saúde,
inclusive se for o caso, fazendo uso de substâncias químicas e adentrando em locais de difícil
acesso (terrenos baldios, depósitos suspensos, etc.), abrangendo atividades de execução dos
programas de controle de endemias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.
Atuar no controle das endemias existentes no âmbito municipal;Visitar residências,
estabelecimentos comerciais, industriais, terrenos baldios e outros; Localizar, eliminar focos e
criadouros de livre e difícil acesso; Fazer controle de vetores, realizando tratamento focal,
perifocal e espacial que consiste na aplicação de larvicida e inseticida, utilizados no Programa
municipal de controle das endemias; Fazer orientações sobre as endemias em todas as visitas,
(Educação em saúde); Participar de reuniões, treinamentos e outras atividades inerentes à
função
Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações
sociais do paciente, para elaboração, implementação e monitoramento do serviço social, com
foco na promoção da saúde. Contribuir e participar nas ações de saúde ocupacional. Realizar
acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, buscando alternativas de
enfrentamento individual e coletivo. Prestar serviços sociais orientando pacientes,
acompanhantes, famílias, comunidade e equipes de trabalho da instituição sobre direitos,
deveres, serviços e recursos sociais. Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e
procedimentos. Planejar, elaborar e executar o planejamento de alta, interagindo com os demais
entes que compõem o sistema único de saúde, de forma a integrar o cuidado ao paciente.
Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados. Desempenhar atividades administrativas e
assistenciais junto ao NIR da instituição e realizar demais atividades inerentes à área de
atuação.

5. DA VIGÊNCIA
5.1. O futuro contrato terá sua vigência por 01 (um) ano, a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por sucessivos períodos de 12 (doze) meses até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme rege os termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores
alterações, caso seja de interesse da administração municipal, sempre observado o interesse
público.
5.2. O contrato não poderá ser terceirizado.
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6. DAS MEDIÇÕES
6.1. Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente executados e
aprovados pela Contratante.
6.2. O pagamento será efetuado sobre os serviços efetivamente executados.
6.3. O valor das medições será obtido mediante aplicação dos preços unitários constantes da
planilha de orçamento, integrante do contrato, às quantidades efetivamente executadas e
aprovadas pelo Município.
6.4. Todas as medições serão realizadas mensalmente considerando-se os serviços executados
no período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês, exceção feita à primeira
medição, cujo período será da assinatura do Contrato até o último dia do mês em pauta e a
última medição, cujo período será do primeiro dia do mês até o término do Contrato.
6.5. As medições deverão ser apresentadas pela CONTRATADA, conferidas e aprovadas pela
Prefeitura, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao período de abrangência da medição
considerada. Se durante o período de realização da medição forem necessárias providências
complementares por parte da CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciandose a contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.
6.6. A CONTRATADA enviará, mensalmente, à Secretaria Municipal de Administração, relatório
em modelo apropriado, onde constem os serviços efetivamente realizados e devidamente
atestados pelo fiscal do contrato, para fins de pagamento.
6.7. Depois de conferida a medição e atestada a sua correção, por profissional do Município para
controle físico-financeiro do Contrato e prosseguimento das providencias para liberação do
pagamento.
7. DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão, mediante apresentação
da Nota Fiscal devidamente atestada pela Administração, ou outro indicado para a função;
7.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA.
7.3. É condição para pagamento que a empresa apresente as seguintes certidões:
a) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma
poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da
Bahia;
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d) Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
7.4. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa contratada
para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
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17.5. Fica a Contratada obrigada no ato da emissão da nota fiscal, fazer constar no corpo da
nota e/ou, em planilha de medição anexa à nota fiscal a descrição dos serviços executados,
distribuindo de forma clara o percentual de execução de mão de obra (pessoal), e os de
insumos/materiais.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1. Designar fiscal do contrato, na forma prevista na Lei n°8.666/93;
8.2. Acompanhar a execução dos serviços, verificando se a rotina e a frequência estão sendo
atendidas, conforme estabelecido neste Termo de Referência;
8.3. Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste Termo, sob o aspecto
qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços
que não estejam de acordo com as condições e exigências especificadas;
8.4. Observar para que durante toda a vigência do contrato, seja mantida a compatibilidade com
as obrigações assumidas pela Contratada, exigindo todos os documentos de habilitação e
qualificação exigidas na forma da Lei;
8.5. Notificar por escrito a Contratada em caso de ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
8.6. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência;
8.7. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar, por meio dos
profissionais, os serviços dentro das normas do contrato a ser firmado;
8.8. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada nas suas dependências, desde que
devidamente identificados, para a execução dos serviços objeto deste Termo;
8.9. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada, exigindo sua correção imediata, sob pena de suspensão do contrato firmado,
ressalvado os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito;
8.10. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da Contratada que
não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e
fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições
que lhe foram designadas;
8.11. Comunicar oficialmente à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do serviço e quaisquer falhas de qualquer natureza grave;
8.12. Verificar, em relação aos empregados da Contratada, o atendimento dos requisitos
mínimos de qualificação profissional exigidos, solicitando substituição, se for o caso;
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a alocação
dos profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, na qualidade e
quantidade especificadas neste Termo de Referência;
9.2. Fornecer mão de obra capacitada, com idade não inferior a 18 anos, para exercer as
atividades profissionais referentes ao objeto deste Termo.
Além das obrigações contidas no contrato, por determinação legal, a futura contratada deverá
comprometer-se a:
5.1 - Prestar os serviços contratados, com exatidão e zelo, atendendo as normas do presente Termo de
Referência, com seus anexos e os termos da legislação vigente, responsabilizando integralmente pelos
serviços contratados. A contratada deverá inteirar-se de imediato, das normas de funcionamento da
Instituição, quais sejam: horários de funcionamento, horários das atividades normais e especiais, dentro
e fora do expediente;
5.2 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no referido certame;
5.3 - Selecionar e preparar os profissionais que prestarão os serviços;
5.4 - Apresentar mensalmente a CONTRATANTE a relação nominal dos profissionais em atividade que
estão prestando o serviço, comunicando por escrito, qualquer alteração;
5.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração pública ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, objeto deste Termo, não podendo ser
arguido para efeito de exclusão de responsabilidade o fato de a SMS proceder à fiscalização ou o
acompanhamento de execução do referido serviço;
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5.6 - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE cabendo-lhe, efetuar
pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
5.7 – Orientar os profissionais quanto à prevenir-se de eventuais acidentes utilizando, de acordo a sua
necessidade, os equipamentos de proteção individual e coletivo (jaleco, avental, óculos, protetor facial,
cabelos presos, luvas, botas, máscara, avental de chumbo, câmara de exaustão, cabina de segurança
biológica e química).
5.8 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da Licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na Lei n.º
8.666/93;
5.9 - Relatar a Diretoria de Atenção Básica, toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
5.10 - Efetuar a reposição do profissional, em caráter imediato, em eventuais ausências destes;
5.11 - Atender de imediato às solicitações quanto as substituição do profissional, entendida como
inadequada para a prestação dos serviços;
5.12 - Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pelo
acompanhamento do Contrato, ou seja, pela perfeita execução dos serviços, inclusive para atendimento
em caso de situações imprevistas, zelando pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, dentre os
que permaneçam no local do trabalho. O preposto será responsável pelo bom andamento dos serviços,
podendo tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas. Cabe a
Contratada informar o nome do preposto e telefones de contato (comercial e celular), de forma a
possibilitar entendimentos com a SMS, durante a execução do serviço;
5.13 - Seguir todas as orientações, normas e rotinas, definidas(s) pela(s) Coordenação(s) da Unidade(s)
de saúde para o cumprimento das ações contratadas;
5.14 - Disponibilizar mensalmente a CONTRATANTE para fins de pagamento, até o dia 10 (dez) de cada
mês, subsequente ao mês da execução do serviço, e apresentar à SMS:
5.14.1 Fatura acompanhada de oficio devidamente atestado e assinado pela Diretoria de Atenção Básica e
Fiscal de Contrato.
5.14.2 - Escala mensal e de revezamento de todos os profissionais, contendo a logomarca do SUS, da
Unidade de Saúde no qual o serviço está sendo prestado e da empresa prestadora de serviço, nome dos
profissionais
5.15 A - Contratada deverá fornecer os uniformes e os profissionais devem portar identificação através de
crachás com fotografia recente:
5.15.1 Os uniformes deverão ser substituídos pela CONTRATADA anualmente, independente da data de
entrega dos mesmos, ou a qualquer momento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que não
atendam às condições mínimas de apresentação e mediante comunicação escrita da CONTRATANTE.
5.15.2 Lista de frequência contendo a logomarca do SUS, da Unidade de Saúde no qual o serviço está
sendo prestado e da empresa prestadora de serviço. Todas devidamente assinadas pelos profissionais e
devidamente atestada pelo coordenador da área de atuação em que o serviço está sendo prestado,
contendo ainda a escala (Turno de Serviço), com horário de entrada e saída, e identificada com nome.
5.16 - A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias úteis a contar da data da contratação para assumir a
xecução do serviço;
5.17 - Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas
internas de segurança e medicina do trabalho;
5.18 - Por descumprimento total ou parcial da obrigação contratada e assumida serão aplicadas à
CONTRATADA, as penalidades previstas no ato convocatório e na legislação pertinente;
5.19 - Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, sem que haja prejuízo
para nenhuma destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável à espécie;
5.20 - Quando da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar projeto de cunho social, com
execução, sem ônus para a contratante, que vise fornecer subsídios ao planejamento e execução de
ações que aprimorem a atenção básica à saúde, modificando e melhorando, assim, as condições de
saúde da população do município. Através da análise da situação da saúde será dado suporte ao
planejamento das ações de saúde, da vigilância em saúde epidemiológica, sanitária, nutricional,
ambiental, de drogas e do trabalho, também com avaliações de serviços médicos, programas e
tecnologia de saúde e informações que gerem dados estatísticos através dos atendimentos realizados.
5.21 - A Contratada não poderá, em nenhuma hipótese, efetuar operações de desconto, negociar,
repassar ou de qualquer forma ceder e/ou dar como garantia os créditos decorrentes da execução deste
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Contrato a qualquer institui, ou terceiros, sem o consentimento por escrito do secretário municipal de
saúde, sob pena de rescisão deste contrato, sem prejuízo de sua responsabilização por perdas e danos.

9.22. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
9.23. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no de correr da prestação
dos serviços;
9.24. Responder por qualquer prejuízo que seu empregado causar ao patrimônio do
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrente da ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
9.25. Assumir todas e quaisquer reclamação e arcar com os ônus decorrentes das ações
judiciais, por prejuízos havidos e originados na execução do contrato, e que sejam ajuizados
contra o CONTRATANTE por terceiros;
9.26. Efetuar a imediata reposição da mão de obra especializada no Posto de Serviço, nos casos
de eventual ausência do agente titular.
10. DOS UNIFORMES
10.1. Toda a mão de obra deve estar uniformizada a partir do primeiro dia da prestação dos
serviços na quantidade de itens estipulado neste Termo de Referência.
10.2. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento dos uniformes aos
prestadores, sem ônus para a Contratante, uma vez por ano com seus complementos
necessários.
OBS: Administração Municipal indicará os modelos dos Uniformes, caso seja necessária
alteração dos indicados acima.
10.3. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer desses itens de uniformes
a seus empregados, salvo comprovada a perda, dano extravio por parte do prestador.
10.4. A CONTRATADA deverá entregar aos profissionais o conjunto de Uniforme especificado
de uma só vez.
11. DA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
11.1. O CONTRATANTE destacará do valor mensal do contrato a previsão para pagamento das
férias, 13º (décimo terceiro) salário e rescisão contratual dos trabalhadores da CONTRATADA,
que será depositada pela administração em conta vinculada específica, conforme instrução
Normativa Nº 03/2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que somente será
liberada para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:
11.1.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13º (décimo terceiro) salários,
quando devido;
11.1.2. Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando dos gozos
de os empregados vinculados ao contrato;
11.1.3. Parcialmente, pelo valor correspondente aos 13º (décimo terceiro) salario proporcional,
férias proporcionais e à indenização compensatória devida sobre o FGTS, quando da demissão
do empregado vinculado ao contrato;
11.1.4. No final da vigência do contrato, para pagamento das verbas rescisórias;
11.1.5. O saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte
da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhista e previdenciários relativos aos
serviços contratados.
11.1.6. O Contratado se compromete a autorizar a administração CONTRATANTE a fazer a
retenção na fatura e o deposito dos valores mencionados no item 11.1.
11.1.7. O Contratado deverá realizar o pagamento dos salários dos profissionais via deposito
bancário na conta de sua titularidade, de modo a possibilitar a conferencia do pagamento por
parte da CONTRATANTE.
11.1.8. O Contratado se compromete autorizar a administração CONTRATANTE a fazer o
desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos
profissionais, quando houver falhas no cumprimento dessas obrigações por parte da contratada,
até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
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12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÂO DOS SERVIÇOS
12.1. Para fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste Termo poderá ser
designado um servidor em cada Unidade da Administração municipal, onde o profissional esteja
executando seus serviços, bem como será o responsável pelo o atesto da execução do objeto
contratado.
12.2. Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando
o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados na forma do art. 67, da
Lei nº 8.666/93.
12.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumento de
controle, que compreenda a mensuração dos seguintes aspectos:
12.3.1. Os resultados alcançados em ralação ao contratado, com a verificação dos prazos de
execução e da qualidade demandada;
12.3.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional
exigida;
12.3.3. Adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
12.3.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, e
12.3.5. A satisfação do público usuário.
12.4. O Gestor do contrato ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º e 2º do
art. 65 da Lei nº 8.666/93.
12.5. O representante do CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providencias necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8666/93.
12.6. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto às obrigações trabalhistas, ensejará a suspenção imediata do contrato; além
de aplicação de sanções administrativas, prevista no instrumento convocatório e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme o disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei nº 8.666/93.
12.7. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações
continuadas com dedicação exclusivas dos trabalhadores da CONTRATADA, exigir-se-á,
dentre outras, as seguintes comprovações:
12.7.1. Recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e seus
empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão
contratual;
12.7.2. Fornecimento de vale transporte e auxilio alimentação, quando cabível;
12.7.3. Pagamento do 13º (décimo terceiro), no prazo previsto pela legislação vigente;
12.7.4. Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da
Lei;
12.7.5. Realização de exames admissionais e admissionais e periódicos, quando for o caso;
12.7.6. Eventuais cursos de treinamento e reciclagem;
12.7.7. Cumprimento das obrigações contidas em convenções coletivas, acordos coletivos ou
sentença normativa em dissidio coletivo de trabalho, se for o caso;
12.7.8. Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação empregados
vinculados ao contrato.
12.7.9. Quando da rescisão contratual o fiscal deve verificar o pagamento pela CONTRATADA
das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
12.8. Exigir da empresa, quando couber, os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes
documentos:
12.8.1. Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
12.8.2. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou
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acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela Internet;
12.8.3. Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);
12.8.4. Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:
12.8.5. Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
12.8.6. Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;
12.8.7. Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet;
12.8.8. Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE)
13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº
10.520 de 2002, e na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes a Matéria. Ficará impedido
de licitar e contratar com a União, Estado e Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste
edital, o licitante que:
13.1.1. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;
13.1.2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
13.1.3. Apresentar documentação falsa;
13.1.4. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
13.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.7. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
13.1.8. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;
13.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Varzedo-BA, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não
superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 13.1, conforme detalhado nos itens 13.1.1
ao 13.1.8.
13.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 13.1, sempre que a
administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.
13.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de
Varzedo-BA, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a
seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Termo de Referência, no contrato, e
demais legislações aplicáveis à espécie;
13.5. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do
início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui
estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;
13.6. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;
13.7. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de
qualquer outra obrigação pactuada;
13.8. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá
ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a
incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos
eventualmente causados à CONTRATANTE.
13.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. São motivos para a rescisão do Contrato, nos termos do Art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:
I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações constantes neste Termo de
Referência e contrato;
II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, constantes neste Termo de Referência,
especificações e prazos;
III. a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
IV. o atraso injustificado no início do serviço;
V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no Contrato;
VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei nº 8.666, de 1993;
IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X. a dissolução da sociedade, ou falecimento do Administrador da CONTRATADA;
XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do objeto deste Termo;
XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII. a supressão, por parte do Município, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XIV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, exceto
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que
seja normalizada a situação;
XV. a não liberação, por parte da CONTRATANTE, do objeto para execução do serviço, nos
prazos contratuais;
XVI. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
XVII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
14.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
14.3. A rescisão do Contrato poderá ser:
14.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII desta cláusula;
14.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
14.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
14.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XIII a XVII desta cláusula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a
data da rescisão.
14.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará o ressarcimento da
CONTRATANTE dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção
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dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE,
além das sanções previstas neste instrumento.
14.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
14.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.7.3. Indenizações e multas, quando for o caso.
15. DO REAJUSTE
15.1. O objeto deste Termo de Referência será executado pelo preço ofertado na proposta da
CONTRATADA, que será fixo, irreajustável e maior que zero por um período de 12 (doze)
meses, quando então se promoverá a sua correção de acordo com a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, em conformidade com a legislação em vigor,
tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a
que essa se referir.
15.2. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº
8.666/93.
15.3. Só será efetivado o reajuste, caso fique comprovado que os valores a serem reajustados
permanecem economicamente viáveis para o Município.
16. DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.
16.2. Em caso de descumprimento ao quanto aqui determinado, a futura contratada poderá
sofrer as penalidades previstas neste Termo de Referência.
19. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ADITIVOS
19.1. O futuro contrato oriundo deste Termo de Referência poderá ser prorrogado e alterado nas
hipóteses previstas na Lei 8.666/93.
20. DO PREPOSTO DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um
Preposto, com fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo
indicá-lo mediante declaração específica, na qual constarão todos os dados necessários, tais
como nome completo, números de identidade e do CPF, endereço e telefones residencial e de
celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.
20.2. O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos
serviços prestados.
20.3. A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do
Município, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho.
20.4. Na designação do Preposto é vedada a indicação dos próprios funcionários
(responsáveis pela prestação dos serviços junto à CONTRATANTE) para o desempenho de tal
função.
20.5. O Preposto designado não necessitará permanecer em tempo integral à disposição da
CONTRATANTE, devendo, contudo, deverá sempre que requisitado está disponível e ter
noções de todas as informações requeridas, de forma a garantir o pronto atendimento a
quaisquer solicitações da CONTRATANTE.
20.6. A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender
prontamente a quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu
substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive
quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo,
ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas
detectadas na execução dos serviços contratados.
20.7. São atribuições do Preposto, dentre outras:
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20.7.1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas
dependências da CONTRATANTE, dos supervisores;
20.7.2. Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da
CONTRATANTE colocados à disposição dos empregados da CONTRATADA;
20.7.3. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das
autoridades da CONTRATANTE e da Fiscalização do contrato;
20.7.4. Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da
CONTRATANTE, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil.
20.7.5. Reportar-se ao Fiscal do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução
dos serviços e das demais obrigações contratuais;
20.7.6. Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer
irregularidade observada;
20.7.7. Garantir que os funcionários se reportem sempre à CONTRATADA, primeiramente, e não
aos servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de problemas
relacionados à execução contratual;
20.7.8. Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que
julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;
20.7.9. Encaminhar ao Fiscal do contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados,
bem como toda a documentação complementar exigida;
20.7.10. Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços
prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que solicitado;
20.7.11. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA,
respondendo perante a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por
eles.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. As empresas licitantes poderão vistoriar os locais onde serão prestados os serviços,
ocasião em que poderão ser sanadas as dúvidas porventura existentes, não cabendo qualquer
tipo de cobrança posterior por desconhecimento das condições previstas neste Termo.
21.2. O Município acompanhará o processo de seleção, coordenação, supervisão e avaliação do
pessoal contratado constante deste Termo de Referência.
21.3. Os empregados da licitante vencedora não terão nenhum vínculo empregatício com o
Município.
21.4. A futura Contratada reconhecerá os direitos do Município, em casos de rescisão
administrativa, prevista no Art. 77 da Lei nº. 8.666/93.
21.5. Caso a futura contratada seja optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar no prazo
de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de
entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário)
às respectivas Secretarias da Receita Federal, Estadual, e Municipal, no prazo previsto no inciso
II, do § 1º, do artigo 30, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
22. DO FORO COMPETENTE
22.1. O Foro competente para dirimir qualquer questão do futuro contrato será o da Comarca de
Santo Antônio de Jesus – Bahia.
Varzedo, 18 de julho de 2022.

JOSUÉ BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

16
Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REFGMZBGQ0FBRDU1MEI0OE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
19 de Julho de 2022
18 - Ano XIV - Nº 2817

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO II

1. Dados da Empresa Fornecedora da Cotação
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:

Telefone:

E-mail:
Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

Dados do Representante Legal
Responsável Legal:
CPF:

Identidade:

2. Objeto: contratação de serviços contínuos de profissionais da área de saúde para atender as
demandas das Unidades de Saúde do Município, nos termos e condições especificadas no
Termo de Referência, conforme as descrições dos Itens a seguir:
Nº

CATEGORIA
PROFISSIONAL

01

PROFISSIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA NA
SAÚDE

02

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

03
04
05
06
07
08
09
10

ENFERMEIRO
ENFERMEIRO
DENTISTA
PSICÓLOGO
PSICOPEDAGOGO
FISIOTERAPEUTA
NUTRICIONISTA
ASSISTENTE SOCIAL

11

UROLOGISTA

12

MÉDICO
ULTRASSONOGRAFISTA

13

MÉDICO PEDIATRA

14

MÉDICO CIRURGIÃO
GERAL

15

MÉDICO CLÍNICO
GERAL

16

MÉDICO CLÍNICO
GERAL

17
18

FONOAUDIÓLOGO
FARMACÊUTICO

19

TÉCNICO EM FARMÁCIA

20

AUXILIAR EM SAÚDE
BUCAL

CBO

2241-40

3222-05
2235-05
2235-05
2232-08
2515-10
2394-25
2236-05
2237-10
2516-05
2252-85
2253-20
2251-24
2252-25
2251-25
2251-25
2252-75
2234-05
3251-15
3224-30

QUANT.

PERIODO

CARGA
HORÁRIA

INSALUBRIDADE

20
HORAS

xxx

18

12
MESES

40
HORAS

30% insalubridade

07

12
MESES

40
HORAS

30% insalubridade

03

12
MESES

20
HORAS

30% insalubridade

06

12
MESES

40
HORAS

xxx

02

12
MESES

30
HORAS

xxx

01

12
MESES

20
HORAS

xxx

02

12
MESES

20
HORAS

xxx

02

12
MESES

20
HORAS

xxx

01

12
MESES

40
HORAS

xxx

01

12
MESES

40
HORAS

xxx

01

12
MESES

20
HORAS

xxx

01

12
MESES

20
HORAS

xxx

01

12
MESES

40
HORAS

xxx

02

12
MESES

40
HORAS

xxx

02

12
MESES

20
HORAS

xxx

01

12
MESES

20
HORAS

xxx

01

12
MESES

30
HORAS

xxx

02

12
MESES

20
HORAS

xxx

06

12
MESES

40
HORAS

xxx

02

12
MESES

VALOR UNIT. VALOR
R$
MENSAL R$

VALOR TOTAL 12
MESES R$
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21

MÉDICO PSIQUIATRA

22

MÉDICO DO TRABALHO

23

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
(ENDEMIAS)

24

ASSISTENTE SOCIAL

2251-33
2251-40
5151-40
2516-05

01

12
MESES

20
HORAS

xxx

01

12
MESES

20
HORAS

xxx

05

12
MESES

40
HORAS

xxx

02

12
MESES

20
HORAS

xxx

VALOR MENSAL R$
VALOR TOTAL PARA 12 MESES R$

Obs. A Planilha de Custos e Formação de Preços a ser apresentada pela interessada, deverá
observar as adaptações específicas para cada Categoria Profissional, com base nas condições
estabelecidas na legislação vigente;
Declaramos que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias a execução do objeto desta
cotação de preços, sendo de nossa exclusiva responsabilidade os custos com a execução dos serviços, entre elas
pessoal, tributos, impostos, e outras despesas necessárias, e que estamos cientes de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação.

_________________________,
LOCAL

____/____/____
DATA

________________________________
ASSINATURA

Carimbo da Empresa
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