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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 009/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a
presente Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao
Decreto Municipal nº 3.801/2020, que poderá ser consultado no Diário Oficial do
Município de Cairu, edição da quarta-feira, dia 08 de janeiro de 2020, Nº 3727, link:
https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0,

com

a

finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de mercado
dos itens de serviços de confecção e impressão de material gráfico, para atender às
necessidades das Unidades de Assistência a Saúde e Técnicos da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Cairu, Estado da Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme
ANEXO I (PROPOSTA DE PREÇOS) e ANEXO II (TERMO DE REFERÊNCIA), nos
termos desta chamada pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da
Prefeitura

Municipal

de

Cairu,

Estado

da

Bahia,

pelo

e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br.
A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com
o carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada
pelo mesmo e-mail (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 18 de maio de
2020.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de
mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto de
posterior procedimento regido seja pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº
10.520/2002 e/ou pela Lei Federal nº 13.979/2020 , no que couber.
Cairu-BA, 11 de maio de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:_____________________________________________
CNPJ:____________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________
CIDADE:__________________________________________________
TELEFONE:___________________________E-MAIL:_________________

MATERIAL GRÁFICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISCRIMINAÇÃO DOS
VALOR
ITEM
UNID. QUANT
PRODUTOS
UNIT R$
Blocos de e-sus cadastro Unid.
1
individual - 100x01, vias frente e
500
verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos
e-sus
cadastro Unid.
domiciliar e territorial - 100x01,
2
400
vias frente e verso, papel ofício
75g formato A4
Blocos e-sus visita domiciliar e Unid.
territorial - 100x01, vias frente e
3
verso, papel ofício 75g formato A4
100
Blocos de e-sus procedimento - Unid.
4
frente papel ofício 75g formato A4
50
Blocos de e-sus atendimento Unid.
individual - 100x01, vias frente e
5
verso, papel ofício 75g formato A4
100
Blocos de e-sus atendimento Unid.
odontológico
individual
100x01, vias frente e verso, papel
6
ofício 75g formato A4
25
Blocos de e-sus atividade Unid.
coletiva - 100x01, vias frente e
7
verso, papel ofício 75g formato A4
20
Blocos de e-sus marcador de Unid.
consumo alimentar - 100x01,
vias frente e verso, papel ofício
8
75g formato A4
25
Bloco
e-sus
ficha Unid.
complementar - frente
papel
9
ofício 75g formato A4 50X01
2
Blocos e-sus avaliação de Unid.
10 elegibilidade e admissão 2

VALOR
TOTAL R$
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11
12
13

14

15

16

17

18
19
20

21

22

23

24

25
26

100x01, vias frente e verso, papel
ofício 75g formato A4
Cartão da família - tamanho 21
x15 papel 180 g
Envelope da família - tamanho
24 x 34
Blocos de receituário médico 100x01 vias tamanho 10 x15
Blocos de solicitação de exame
ou procedimento - 100x01 vias
tamanho 21 x 9,5
Blocos de ficha de rosto de
prontuário - 100x01, vias frente e
verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos
ficha
ambulatorial
saúde da família – frente e
verso, 100 X 01 papel ofício 75g
formato A4
Blocos
de
prontuário
odontológico - 100x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g
formato A4
Blocos de ficha de emergência
assistência médica - 100x01
vias tamanho 1/2 ofício
Blocos de atestado medico
50x01 vias tamanho 1/2 ofício
Blocos de laudo médico 50x01
vias
Blocos
de
ficha
de
referência/contra referência 100x01, vias frente e verso, papel
ofício 75g formato A4
Blocos
de
requisição
de
mamografia - 50x01, vias frente
e verso, papel ofício 75g formato
A4
Blocos
de
ficha
de
cadastramento de gestante 50x01, vias frente e verso, papel
ofício 75g formato A4
Blocos de ficha de consulta à
puérpera - 50x01, vias frente e
verso, papel ofício 75g formato A4
Ficha perinatal - ambulatório
50x01 vias frente e verso papel
ofício 9
Cartão da gestante - frente e

Unid.
5000
Unid.
10.000
Unid.
80
Unid.
100
Unid.
50
Unid.

50
Unid.

20
Unid.
800
Unid.
20
Unid.
20
Unid.

15
Unid.

15
Unid.

15
Unid.
10
Unid.

Unid.

10
300
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27

28

29

30
31

32
33

34

35

36
37

38

39

40

41
42
43

verso papel ofício 9 cor
Blocos de controle de citologia
- 100x01 vias frente e verso papel
ofício 9
Blocos de projeto terapêutico
singular - 100x01, vias frente e
verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de resultado do teste
rápido - 100x01, vias frente e
verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de agenda diária 100x01, vias frente e verso, papel
ofício 75g formato A4
Etiqueta para remessa de
espécimes - 10x 7 cm
Blocos de resumo diário
procedimento - 100x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g
formato A4
Blocos de ficha de visita 100x01 vias tamanho 21 x 9,5
Blocos
de
resumo
diário/semanal - 100x01 vias
frente papel ofício 75 g frente
Blocos
de
reconhecimento
geográfico
100x01
vias
tamanho 22 x 20 frente
papel
ofício 75 g frente formato A4
Blocos de resumo semanal do
serviço antivetorial - PNCD
100x01 vias formato A4 frente
Blocos de requerimento padrão
- 100x01 vias formato A4 frente
Blocos
de
boletim
de
reconhecimento
- pcfad 100x01 vias formato A4 frente
Blocos
de
resumo
do
reconhecimento - 100x01 vias
formato A4 frente
Blocos de boletim de imóveis
pendentes - pcd formato A4
frente
Blocos de itinerário de trabalho
100x01 vias papel ofício 75 g
frente formato A4
Talões de ficha cadastral 100x01 vias
Talões de requerimento padrão

Unid.
10
Unid.
10
Unid.
10
Unid.
10
Unid.

10.000

Unid.
100
Unid.
50
Unid.
10
Unid.

20
Unid.
20
Unid.
30
Unid.
30
Unid.
30
Unid.
30
Unid.
30
Unid.
Unid.

10
30
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44
45

46
47

- 100x01 vias
Talões de ficha de inspeção 100x01 vias
Talões de notificação - 50x03
vias
Talões auto de imposição de
penalidade
50x03
vias,
numerado
Talões auto de infração - 50x03
vias, numerado

Unid.
30
Unid.
10
Unid.
30
Unid.
6

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, contendo:
razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
Os Materiais de Impressão Gráfica deverão ser entregues em um prazo máximo de até
10 (dez) dias, a contar da ordem de serviço, na Sede do município (Praça Santo Antônio,
s/n), correndo por sua conta todas as despesas de transporte terrestre e marítimo, bem
como todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto.
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da
aprovação da unidade interessada.

Cairu-BA, 11 de maio de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e
impressão de material gráfico, para atender às necessidades das Unidades de
Assistência a Saúde e Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Cairu Bahia.
2. NECESSIDADES
Viabilizar formulários (impressos) de preenchimento diários para atender as
necessidades dos Programas Municipais, Estaduais e Federais da Secretaria
Municipal de Saúde de Cairu-Ba.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
O Município de Cairu – Ba, geograficamente situado no Baixo Sul da Bahia, formado
por 26 ilhas com uma área territorial de 460,980km2, e uma população com cerca de
18.176 (dezoito mil, cento e setenta e seis) habitantes – IBGE/2019, distribuídos nos
seguintes

distritos: Morro de São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá,

Boipeba, São Sebastião, Torrinhas, Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte Alegre e
Sede. Segundo estudos é o único município arquipélago do Brasil, e o índice de
Desenvolvimento Humano – IDH é de 0,627 médio.
A Secretaria Municipal de Saúde de Cairu tem a Estratégia de Saúde da Família como
a “porta de entrada” do cidadão cairuense ao serviço de Saúde municipal. A
Estratégia Saúde da Família tem cobertura de 100% da população com 06 ESFs
distribuídas das seguintes formas:

ESF de Boipeba

Unidade de Saúde da Família Geraldo Margela – Boipeba.

ESF São Sebastião Unidade Satélite Raul Miranda – São Sebastião.
ESF da Sede

Unidade de Saúde da Família Salústio Palma – Cairu.
Unidade Satélite de Torrinhas – Torrinhas.

ESF de Gamboa

Unidade de Saúde da Família João Muniz – Gamboa do
Unidade Satélite João Novis – Galeão.

ESF de Tinharé

Unidade de Saúde da Família – Morro de

Morro.

São Paulo.
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ESF de Tinharé

Unidade de Saúde da Família do Zimbo-Morro de São Paulo
Unidade Satélite de Garapuá - Garapuá.

Ao analisarmos o desenvolvimento da Atenção Básica percebemos que ainda há
muito há avançar, principalmente se formos considerar os estudos que informam que
uma atenção básica eficaz resolve 80% dos problemas de saúde existentes.
Avançamos bastante, re-mapeando as áreas da ESF, aumentando a acessibilidade,
houve adequação e estruturação das unidades, qualificação dos profissionais,
implantamos e implementamos ações e serviços que fortaleceram Atenção a Saúde
no município.
No ano de 2019 priorizamos ações para os grupos: crianças, idosos e mulheres
assim como para os programas HIPERDIA, SISPré-Natal, SISVAN, PSE (Programa
Saúde nas Escolas) e NASF (Núcleo de Apoio a Programa Saúde da Família).
Para tanto as Unidades de Saúde em cada setor respeitando a particularidade de
cada serviço disponibiliza a população, profissionais da rede de saúde, qualificados
para desenvolverem suas atividades diárias (atendimento médico de PSF,
atendimento de urgência e Emergência, atendimento especializados, enfermagem,
técnico, fisioterapia, odontologia) nas mais diversas áreas (consultas, vacinação,
curativos, tratamentos, acompanhamento dos programas de pré natal, hiperdia,
criança e idoso), bem como registros e busca ativas de doenças equisantemáticas.
Paralelo a esse trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve trabalhos
voltados a Vigilância Sanitária em todas as localidades do Município de Cairu,
fiscalizando e capacitando proprietários de farmácias, supermercados, sorveterias,
lanchonetes, restaurantes, bares, hotéis, pousadas, barracas ambulantes, etc, bem
como atendimento ao Público para agendamentos de consultas e exames e
marcação de viagens, para realização dos mesmo.
No entanto para desenvolver e obter resultados para cumprimentos de metas
estabelecida pelos orgãos Estadual e Federal, todos os projetos e programas que
são

desenvolvidos

Epidemiológica,

pelas

Vigilância

Superintendências
Sanitária,

CAPS

da
–

Atenção
Centro

de

Básica,

Vigilância

Acompanhamento

Psicossocial, NASF- Núcleo de Apoio a Programa Saúde da Família, PSE-Programa
Saúde nas Escolas e Secretaria Municipal de Saúde-Regulação e Serviços de
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Fisioterapia, necessitam registrar, mapear e alimentar sistemas através de
formulários.
4. BASE LEGAL
Considerando Lei Federal nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, nos termos do Art. 2º e 7º onde versam:
Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde - SUS são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como um
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema;
Considerando o art. nº 47 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que define a
organização de um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o
território brasileiro, abrangendo aspectos epidemiológicos e de prestação de serviços;
Considerando a Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o
Pacto pela Saúde e a Portaria nº 699/GM, de 30 de março de 2006, que regulamenta
as diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão;
Considerando a importância do envio das informações da produção ambulatorial e
hospitalar para a composição das informações necessárias ao desenvolvimento das
políticas de saúde nas três esferas de governo;
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Considerando a importância das informações de produção para subsidiar os cálculos
de impacto para repasses de teto financeiro fundo a fundo dos blocos Média e Alta
Complexidade - MAC e da Atenção Básica - PAB e de outros programas com fonte de
financiamento por parte do Ministério da Saúde;
5. OBJETIVOS
Viabilizar material gráfico, para atender às necessidades das Unidades de Assistência
a Saúde e Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cairu na
produção diária das atividades desenvolvidas de programa e projetos do Município,
Estado e Ministério da Saúde.
Desenvolver e obter resultados para cumprimentos de metas estabelecidas pelos
órgãos Estadual e Federal, todos os projetos e programas que são desenvolvidos
pelas Superintendências da Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Vigilância
Sanitária, CAPS – Centro de Acompanhamento Psicossocial, NASF- Núcleo de Apoio
a Programa Saúde da Família, PSE-Programa Saúde nas Escolas, Regulação,
Serviços de Fisioterapia e Secretaria Municipal de Saúde para registro, mapeamento
e alimentação de sistemas através das produtividades extraídos dos formulários
(impressos).
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
MATERIAL GRÁFICO

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
Blocos de e-sus cadastro individual - 100x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos e-sus cadastro domiciliar e territorial - 100x01,
vias frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos e-sus visita domiciliar e territorial - 100x01,
vias frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de e-sus procedimento - frente papel ofício 75g
formato A4
Blocos de e-sus atendimento individual - 100x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de e-sus atendimento odontológico individual
- 100x01, vias frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de e-sus atividade coletiva - 100x01, vias frente
e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de e-sus marcador de consumo alimentar 100x01, vias frente e verso, papel ofício 75g formato A4

UNID. QUANT
Unid.
500
Unid.

400

Unid.
100
Unid.
50
Unid.
100
Unid.
25
Unid.
20
Unid.
25
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Bloco e-sus ficha complementar - frente papel ofício
75g formato A4 50X01
Blocos e-sus avaliação de elegibilidade e admissão 100x01, vias frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Cartão da família - tamanho 21 x15 papel 180 g
Envelope da família - tamanho 24 x 34
Blocos de receituário médico - 100x01 vias tamanho 10
x15
Blocos de solicitação de exame ou procedimento 100x01 vias tamanho 21 x 9,5
Blocos de ficha de rosto de prontuário - 100x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos ficha ambulatorial saúde da família – frente e
verso, 100 X 01 papel ofício 75g formato A4
Blocos de prontuário odontológico - 100x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de ficha de emergência assistência médica 100x01 vias tamanho 1/2 ofício
Blocos de atestado medico 50x01 vias tamanho 1/2
ofício
Blocos de laudo médico 50x01 vias
Blocos de ficha de referência/contra referência 100x01, vias frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de requisição de mamografia - 50x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de ficha de cadastramento de gestante 50x01, vias frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de ficha de consulta à puérpera - 50x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Ficha perinatal - ambulatório 50x01 vias frente e verso
papel ofício 9
Cartão da gestante - frente e verso papel ofício 9 cor
Blocos de controle de citologia - 100x01 vias frente e
verso papel ofício 9
Blocos de projeto terapêutico singular - 100x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de resultado do teste rápido - 100x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de agenda diária - 100x01, vias frente e verso,
papel ofício 75g formato A4
Etiqueta para remessa de espécimes - 10x 7 cm
Blocos de resumo diário procedimento - 100x01, vias
frente e verso, papel ofício 75g formato A4
Blocos de ficha de visita - 100x01 vias tamanho 21 x
9,5
Blocos de resumo diário/semanal - 100x01 vias frente
papel ofício 75 g frente

Unid.
2
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

2
5000
10.000
80

Unid.
100
Unid.
50
Unid.
50
Unid.
20
Unid.
800
Unid.
Unid.
Unid.

20
20
15

Unid.
15
Unid.
15
Unid.
10
Unid.
Unid.
Unid.

10
300
10

Unid.
10
Unid.
10
Unid.
Unid.
Unid.

10
10.000
100

Unid.
50
Unid.
10
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Blocos de reconhecimento geográfico - 100x01 vias
tamanho 22 x 20 frente papel ofício 75 g frente formato
A4
Blocos de resumo semanal do serviço antivetorial PNCD 100x01 vias formato A4 frente
Blocos de requerimento padrão - 100x01 vias formato
A4 frente
Blocos de boletim de reconhecimento - pcfad 100x01 vias formato A4 frente
Blocos de resumo do reconhecimento - 100x01 vias
formato A4 frente
Blocos de boletim de imóveis pendentes - pcd formato
A4 frente
Blocos de itinerário de trabalho 100x01 vias papel
ofício 75 g frente formato A4
Talões de ficha cadastral - 100x01 vias
Talões de requerimento padrão - 100x01 vias
Talões de ficha de inspeção - 100x01 vias
Talões de notificação - 50x03 vias
Talões auto de imposição de penalidade - 50x03 vias,
numerado
Talões auto de infração - 50x03 vias, numerado

Unid.
20
Unid.
20
Unid.
30
Unid.
30
Unid.
30
Unid.
30
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

30
10
30
30
10
30
6

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os Materiais de Impressão Gráfica deverão ser entregues em um prazo máximo de até
10 (dez) dias, a contar da ordem de serviço, na Sede do município (Praça Santo Antônio,
s/n), correndo por sua conta todas as despesas de transporte terrestre e marítimo, bem
como todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto.
A Contratada poderá emitir quantas ordens de serviço entender conveniente para a
Administração.
8. RESPONSÁVEL PELA
TELEFONE E EMAIL

AÇÃO

-

RESPONSÁVEL

PELO

RECEBIMENTO,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
Suporte Técnico: Josenil Rocha e Silva Filho
Email: protocolo.saude@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2027
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Transmitirá CONTRATADA as informações necessárias do referido objeto;
b) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da
entrega do objeto, com competência para atestar o efetivo serviço, bem como
anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
c) Efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento oriundo do fornecimento.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento estabelecido neste
termo, para que a CONTRATANTE efetue o pagamento:

a) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal
que ocorrer na execução do objeto contratado;
b) Efetuar a entrega dos materiais no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de
Saúde;
11. RESULTADOS ESPERADOS
Com a aquisição dos materiais de impressão gráfica possibilitará a produção de
dados importantes que alimentam sistemas do Ministério da Saúde que tem como
principal objetivo, comprovar a assistência no Município de forma detalhada e por
unidade de assistência, bem como impedir cortes de recursos estaduais e federais.
12. SANÇÕES
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos a contratada
está sujeita a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e
alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho;
Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.
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A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções:

a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos serviços, previstos neste Termo, limitado a 10 (dez) dias de
atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer
condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na
reincidência.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a
inteira responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita
e exclusiva fiscalização.
b) É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
14. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Carla Maira Freire Barreto
Superintendente de Administração e Finanças
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
15. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Secretária Municipal de Saúde
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027

13/13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I7AWTUFN85+PRV6JYKTYLG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

