
 
 
 
 

CORREÇÃO EDITALÍCIA 
 

L I C I T AÇ ÃO  N º  1 8 1 - 2 0 1 9  
C O N C O R R Ê N C I A P Ú B L I C A N º  0 4 1 - 2 0 1 9  

 
Em virtude de revisões realizadas no edital da Licitação em epígrafe, Contratação de 
empresa para fornecimento e gerenciamento de pessoal na área médica de 
especialidades na Fundação Hospitalar de Feira de Santana e unidades pertencentes, 
gestão nas áreas de Pediatria/Neonatologia, Ambulatório de Especialidades, Obstetrícia 
e Ginecologia e Anestesiologia, informamos que: 
 
 
ONDE SE LÊ; 

12. RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1.Os recebimentos “PROVISÓRIO” e “DEFINITIVO” serão efetuados em consonância com o 
quanto estatuído nos Arts. 73 e 74 da Lei nº 8.666/93. 

 
LEIA-SE 
 

12. RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da assinatura do presente instrumento, na qual se iniciará a execução dos serviços 
ora contratados, sendo ( ) meses do prazo de vigência executados no exercício de 2------, 
podendo ser prorrogado conforme inciso “II”, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, alterada 
pela Lei nº9.648/98, a critério da administração da Fundação Hospitalar de Feira de 
Santana. 
 
 
ONDE SE LÊ; 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. A medição dos serviços será feita por prepostos da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, quinzenalmente, de acordo com os serviços executados e constantes na planilha de 
serviços. 

13.2. Considerando a medição feita pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e os valores 
unitários de cada serviço constante na planilha, encontrar-se-á o valor a ser pago. 

13.3.As faturas serão apresentadas em duas vias, cobrindo os serviços executados e contados 
pela fiscalização. 

13.4. Os pagamentos serão efetuados após apresentação das faturas, que deverão ser 
conferidas e aprovadas pela fiscalização. 

13.5. O pagamento, pela Administração, das parcelas referentes ao contrato, fica condicionado 
à apresentação, junto a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuições 
devidas aos órgãos competentes de assistência e previdência social, cujo vencimento, 
estabelecidos em lei, tenha ocorrido no mês anterior a apresentação da respectiva fatura. 

13.6. A Prefeitura poderá deduzir nas faturas: 

a)  Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalização; 
b)  O valor dos prejuízos causados pela contratada, em decorrência da execução do objeto. 

13.7. A Prefeitura não estará sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No 
entanto, sempre que as faturas não forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, 
seus valores serão acrescidos da importância resultante da aplicação do índice estabelecido 
pelo Governo Federal, se houver correspondente ao período entre a data do vencimento e da 
data do efetivo pagamento, para efeito de correção. 

 
 
 
 



LEIA-SE 
 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, mensalmente, até o dia 05 (cinco) 
de cada mês, fatura em duas (02) vias discriminando os serviços executados no mês e o 
seu valor com base no percentual estabelecido na cláusula anterior.  

13.2. As faturas serão obrigatoriamente conferidas pelo setor financeiro da 
CONTRATANTE, que atestará a sua exatidão ou determinará as correções devidas no 
prazo de cinco (05) dias contados do recebimento.  

13.3. O pagamento das faturas aprovadas pelo setor financeiro será efetuado até 10 (dez) 
dias úteis após os repasses dos valores pelos convênios à Fundação Hospitalar de Feira 
de Santana. 

13.4. Poderão ser deduzidos do valor das faturas, as multas aplicadas no mês e que se 
vinculem pela fiscalização na forma da cláusula oitava e nona, e o valor dos prejuízos de 
qualquer ordem causados pela CONTRATADA a CONTRATANTE em decorrência da 
execução dos serviços ora contratados. 

13.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
CONTRATADA. 

13.6. Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material 
de consumo. Salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal 
da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, 
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das 
obrigações. 
 
ONDE SE LÊ; 
 
ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. O preço total a ser pago a Contratada é de até:R$ _________, observada a seguinte forma 
de pagamento: 
a)  A medição dos serviços será feita por prepostos da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, quinzenalmente, de acordo com os serviços executados e 
constantes na planilha de serviços. Considerando as medições feitas pela referida secretaria e 
os valores unitários de cada serviço constante na planilha, encontrar-se-á o valor a ser pago. 
b) As faturas serão apresentadas em duas vias, cobrindo os serviços executados e contados 
pela fiscalização. 
c)  Os pagamentos serão efetuados após apresentação das faturas, que deverão ser 
conferidas e aprovadas pela fiscalização, ficando certo e ajustado que as parcelas 
mencionadas somente serão liberadas após a apresentação, pela Contratada, dos documentos 
referidos no item 6.11 deste instrumento contratual. 
 
3.2. A Prefeitura poderá deduzir nas faturas: 
 
a) os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalização; 
b)  o valor dos prejuízos causados pela Contratada, em decorrência da execução do 
objeto. 
3.3. A Prefeitura não estará sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No 
entanto, sempre que as faturas não forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, 
seus valores serão acrescidos da importância resultante da aplicação do índice estabelecido 
pelo Governo Federal, se houver, correspondente ao período entre a data do vencimento e a 
data do efetivo pagamento, para efeito de correção. 
3.4. O preço acordado compreende todos os custos da execução, diretos ou indiretos, inclusive 
os relacionados a mobilização de mão-de-obra e materiais necessário a efetivação dos 
serviços. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LEIA-SE 
 
 
ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. O preço total a ser pago a Contratada é de até: R$ _________, observada a seguinte 
forma de pagamento: 
 

a) A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, mensalmente, até o dia 05 (cinco) de 
cada mês, fatura em duas (02) vias discriminando os serviços executados no mês e o seu valor 
com base no percentual estabelecido na cláusula anterior. 
 

b) As faturas serão obrigatoriamente conferidas pelo setor financeiro da CONTRATANTE, que 
atestará a sua exatidão ou determinará as correções devidas no prazo de cinco (05) dias 
contados do recebimento. 
 

c) O pagamento das faturas aprovadas pelo setor financeiro será efetuado até 10 (dez) dias 
úteis após os repasses dos valores pelos convênios à Fundação Hospitalar de Feira de 
Santana. 
 

3.2.  Poderão ser deduzidos do valor das faturas, as multas aplicadas no mês e que se 
vinculem pela fiscalização na forma da cláusula oitava e nona, e o valor dos prejuízos de 
qualquer ordem causados pela CONTRATADA a CONTRATANTE em decorrência da 
execução dos serviços ora contratados. 
 
3.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
CONTRATADA. 
 
3.4. Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de 
consumo. Salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da 
CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, 
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta 
ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações. 
 
 
 
 

Considere-se correto e completo todos os demais dados do referido edital. 

 
 
 
 

Feira de Santana, 07 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

Fabrício dos Santos Amorim 
 

Presidente da CPL 
 

 
 
 
 


