
                                                                   ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                                                                     MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO 

                                                         SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

                                                                       Departamento de Licitações 

 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BASSANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR E DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS 

DAS LEIS 8.666/93 E 8.883/94, RESOLVE: 
 

HOMOLOGAR: 

 
O objeto da Licitação nº 37/2021, Pregão Presencial nº 25/2021, à empresa PRÓ VIDA SERVIÇOS EM SAÚDE 

LTDA por ter sido declarada vencedora pela Pregoeira e Equipe de Apoio na modalidade supramencionada. 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 
Lote  

Item Especificação 
Nº de 

profissionais 

Carga 

horária 

semanal 

Preço Unit. 

(mensal) - 

R$  

Preço Total  

(mensal) - 

R$ 

 

Preço Total  

(anual) - R$ 

01 MÉDICO  03 40h R$21.000,00 R$63.000,00 R$756.000,00 

02 MÉDICO  01 20h R$10.500,00 R$10.500,00 R$126.000,00 

03 ENFERMEIRO  03 40h R$8.000,00 R$24.000,00 R$288.000,00 

04 ENFERMEIRO ESPECIALISTA  01 40h R$9.000,00 R$9.000,00 R$108.000,00 

05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM  06 40h R$4.750,00 R$28.500,00 R$342.000,00 

  

  

 

VALOR GLOBAL MENSAL DO LOTE: R$135.000,00 

 

VALOR GLOBAL ANUAL DO LOTE: R$1.620.000,00 

 

 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:  
O prazo do Contrato é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por aditamento até o limite legal permitido, se 

houver interesse de ambas as partes. Havendo prorrogação do Contrato, o preço será corrigido monetariamente, a 
cada período de 12 (doze) meses, pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo. 

No período de contratação, a Contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, 

cujas reclamações se obriga a atender, prontamente. 
A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou culposamente 

prejudicar o Município, quando da execução dos serviços. 
Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários 

decorrentes da execução do contrato ficarão exclusivamente a cargo do licitante, cabendo-lhe ainda, inteira 
responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a serem vítimas os seus empregados, quando em 

serviço, bem como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao Município. 

Não será permitida a subcontratação dos serviços objeto deste edital, nem em parte, tão pouco quanto ao todo, 
senão com anuência expressa do Município. 

Todos os serviços prestados a mais ou em desconformidade com as especificações técnicas exigíveis, por 
comprovada negligência ou imperícia por parte da licitante vencedora, não serão pagos pelo Município. 

 
  DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços contratados serão fiscalizados por técnico do CONTRATANTE, o qual terá total liberdade para requisição 
de documentos e a realização de diligências para averiguação do cumprimento contratual por parte da 

CONTRATADA, podendo o mesmo determinar a paralisação dos serviços caso não se encontrem em conformidade 

com os padrões estabelecidos no Contrato. 
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Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar comprovantes de salários, apólices de 
seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus 

profissionais que estejam ou tenham estado a serviço do CONTRATANTE, por força da presente contratação.  
A fiscalização exercida pelo município não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da empresa contratada, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e/ou prepostos. 

Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato e termos do edital da licitação deverão ser 

prontamente atendidas pela contratada, sem ônus a contratante. 
Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução dos serviços especificados 

neste Edital, sendo reprovados quaisquer serviços executados em desacordo com as condições pactuadas. 
Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do 

contrato e enviados ao Departamento de Contabilidade da contratante para pagamento. 
Em caso de não-conformidade, a contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas e 

providências cabíveis. 
O fiscal do contrato não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada executem tarefas 

em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual e legislação aplicável. 

O fiscal do contrato poderá exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que 
vier a desmerecer a confiança ou embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente 

ou incompatível com o exercício das funções para qual lhe foram atribuídas. 
Caberá, também, ao responsável pela fiscalização do contrato: 

a) Solicitar à contratada e seus prepostos ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências 
necessárias ao bom andamento dos serviços; 

b) Assegurar-se de que os empregados alocados ao serviço pela contratada possuem as qualificações técnicas 
exigidas no Edital, para garantir o bom desempenho dos serviços; 

c) Documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado em conjunto com o preposto da contratada; 

d) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada, compatível com a 
execução do contrato; 

e) Emitir pareceres em todos os atos da Administração, relativos à execução do contrato, em especial aplicação de 
sanções, alterações e repactuações. 

 
DO PAGAMENTO: 

O valor mensal do Contrato será pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 
mediante a apresentação de: 

a) nota fiscal / fatura, calculada de acordo com o quantitativo de horas trabalhadas pelos profissionais atuantes no 

mês; 
b) relatório de equipe técnica atuante no mês, com os quantitativos unitários e total de horas trabalhadas; 

a)  folha de pagamento específica e cópia da respectiva Guia da Previdência Social (GPS) e Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (FGTS), vencidas até a data da 

apresentação; 
b)  cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo empregado, em que constem as horas trabalhadas, normais e 

extraordinárias, se for o caso, do mês anterior ao da fatura; 
c)  atestados e justificativas para ausências ao trabalho, do mês anterior ao da fatura; 

d)  folha de pagamento de salários, referente ao mesmo mês da fatura; 

e)  recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo), do mês anterior ao da fatura; 
f)  recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e adicionais de férias, abono pecuniário e, se 

for o caso, salário família, assinado pelo empregado conforme artigo 464 da CLT, acompanhado de depósito bancário 
na conta do trabalhador, referente ao mês anterior ao da fatura; 

g)   recibo de vale-alimentação do mês anterior ao da fatura, em sendo o caso; 
h)  cópia da GFIP-SEFIP emitida especificamente para o Contrato, salvo em caso de qualquer impedimento legal ou 

pelo programa/manual da Caixa Econômica Federal, sendo que deverá ser comprovado perante a contratante já no 
primeiro mês de Contrato: 

i)  cópia do Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social (GFIP); 
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j)  cópia da Guia de Recolhimento de FGTS (GRF) do mês de competência anterior ao faturamento, com a 
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 

quando recolhimento for efetuado pela Internet; 
k)  cópia da “Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP” vinculados ao Contrato firmado com esta 

Superintendência, com cópia das últimas folhas da referida relação onde consta o “Resumo das Informações à 
Previdência Social constante do arquivo SEFIP” e “Resumo de Fechamento – Empresa”, com os totalizadores a 

recolher; 

l)  cópia da Relação do Tomador – RET, do mês anterior ao faturamento; 
m)  cópia da Guia da Previdência Social (GPS) do mês de competência anterior ao faturamento, com a autenticação 

mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando 
recolhimento for efetuado pela Internet; 

n)  relatório que ateste os serviços e o grau de satisfação, com os mesmos, a ser emitido pela Secretaria Municipal 
da Saúde; 

o)  comprovante de pagamento das férias e do correspondente ao adicional de 1/3 de férias, na forma da lei, 
referente ao mês anterior ao da fatura; 

p)  comprovantes de pagamento dos salários dos empregados via depósito bancário na conta do trabalhador, 

referentes ao mês anterior ao da fatura; 
q)  comprovar, mensalmente, a quitação dos salários, vale-transporte, vale – alimentação, guias de pagamento do 

INSS, SEFIP com protocolo de envio, guias de pagamento do FGTS, relatório da folha de pagamento e quitação das 
rescisões de contrato se houver, tudo referente ao mês anterior ao da prestação de serviços;  

r)  entregar, mensalmente, Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e relativa à Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

s)  apresentar, mensalmente, declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e pelo 
responsável pela empresa e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados. 
v) e do Termo de Fiscalização aprovado. 

Obs.: Caso seja constatada a situação de irregularidade, que comprometa a liquidação total da despesa, conforme o 
art. 63 da Lei nº 4.320/1964, poderá o pagamento ser suspenso, sendo a contratada comunicada por escrito, na 

forma de advertência, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a regularização da situação, assim como 
apresente justificativa, sob pena de rescisão contratual.  

As faturas correspondentes ao serviço realizado deverão ser apresentadas junto à Secretaria Municipal da Fazenda, 
sita a Rua Silva Jardim, 505, centro, Nova Bassano-RS, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 

prestação dos serviços. 
As notas fiscais / faturas apresentadas não deverão portar vícios ou incorreções que impossibilitem ou atrasem o 

pagamento, hipóteses em que a CONTRATADA suportará os ônus decorrentes do atraso. 

Obs: Obrigatoriamente, deverá constar o número da agência e da conta bancária da empresa na 
própria Nota Fiscal, ou juntamente com esta. 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice 
que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5 % ao mês pro rata, exceto se o 

atraso decorrer de culpa exclusiva da contratada. 
A licitante vencedora submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, ISS e IR quando for o 

caso. 
A inadimplência da licitante com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não 

transfere ao Município a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta corrente em nome da empresa 

vencedora.  
 

DAS PENALIDADES: 
O atraso na execução dos serviços motivará a cobrança de 0,5% (meio por cento) de multa por dia sobre o valor 

total da parcela em atraso, limitado este a 10 (dez) dias, sob pena de rescisão contratual e sem prejuízo da aplicação 

sucessiva de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado inadimplido e demais sanções e penalidades 
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previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia defesa, com base no Art. 86 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

No caso de inexecução total do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as 
sanções previstas no Art. 87, seus Incisos e Parágrafos, da seguinte forma: 

I – advertência por escrito; 
II – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado inadimplido; 

III – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir à Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
No caso de inexecução parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as 

sanções previstas no Art. 87, seus Incisos e Parágrafos, da seguinte forma: 
I – advertência por escrito; 

II – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado inadimplido; 

III – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
de 01 (um) ano. 

PARA O MUNICÍPIO: No caso do não cumprimento do prazo de pagamento, inexistindo motivos por culpa do 
licitante vencedor (emissão de nota fiscal em discordância com o constante no empenho,etc) ficará o Município 

adstrito ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor da nota fiscal em atraso ao mês. 
 

DA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS: 

Para fins exclusivos de apuração da base de cálculo da retenção de contribuição previdenciária ao INSS, o valor 
correspondente ao custo de equipamentos e materiais fornecidos, incluídos no preço dos serviços, deverá ser 

discriminado na nota fiscal dos serviços, conforme Lei 8212/91 e Instrução Normativa do INSS em vigor. A licitante 
vencedora deverá apresentar, ainda, declaração relativa à prestação ou não da atividade em condições especiais, 

com existência ou não de exposição dos trabalhadores à agentes nocivos que ensejam a retenção de contribuição 
previdenciária adicional. Em caso positivo, a mesma deverá emitir nota fiscal com discriminação específica dos 

serviços prestados em condições especiais, nos termos da legislação previdenciária vigente. 
 

DOS SEGUROS E ACIDENTES E DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução 
dos serviços contratados, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública.  
A CONTRATADA obriga-se a manter permanentemente em vigor, seguro contra acidentes de trabalho, com ampla e 

total cobertura a todo o pessoal que tiver participação nos serviços, bem como arcar com todo e qualquer encargo 
social, tal como INSS e FGTS. 

   Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores. 

   A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias sejam implementadas, bem 

como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de proteção individual 
corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas. 

   Cabe à contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e sanar as irregularidades 
apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 

   A contratante poderá suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa ameaçar a 
segurança de pessoas, equipamentos ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e, na reincidência, poderá até 

romper o contrato. 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
Exercício Órgão Unid. Fun. S.Fun. Prog. P/A Rec. Cat.Desp Despesa Cód. 

2021 8 2 10 302 212 2044 40 333903950000000 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, 2096 
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ODONTOLÓGICOS E 

LABORATORIAIS 

         OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 

357 

         Parceria com Hospitais  
 

 
 

 Nova Bassano, 03 de agosto de 2021. 

 
                                                                                                        

  

                                                                                                                       IVALDO DALLA COSTA 
                                                                                            Prefeito Municipal 


