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ANEXO ll

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N9. 2021 CPSMR

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI 0
cousoncio PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGII-\0 DE RUSSAS - CPSMR, E no
OUTRO LADO A EMPRESA QUE
ASSIM PARA 0 FIM QUE A secum DECLARAM:

O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGI/10 DE RUSSAS, pessoa juridica de direito piiblico
interno, com sede a Rua Felipe Santiago, n9 191, Cidade Universitéria, RUSSAS, Cearé, CEP: 62.900-
000, inscrita no CNP]/MF sob 0 n9 neste ato representado pelo

. Sr. . portador (a) do CPF n9. , doravante denominado
cle CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa com sede a ,
inscrita no CNP] sob 0 n9. , representada por portador (a) CPF n9.

ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com 0
Edital de PREGAO PRESENCIAL N9. PP- -CPSMR, em conformidade com 0 que preceitua a
Lei Federal n9. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes posteriores, a Lei Federal n9
10.520/O2, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e
condieoes a seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato no PREGAO PRESENCIAL N9 nas disposigoes da Lei
Federal n9 10.520, de 17/07/2002 — Lei que Regulamenta 0 Pregéo, pelo Decreto n9 3.555, de
08/08/2000, alterados pelos Decretos n9 3.693, de 20/12/2000 e n9 3.784, de 06/04/2001, Decreto
n9 5.450, de 31/05/2005, Decreto Municipal n9 077/2017 de 23 de Agosto de 23017 e tem como
subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteragoes posteriores - Lei de Licitagoes, Lei n9 8.078,
de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, Decreto n9 6.204/07, Lei Compiementar n9 123
de 14 de dezembro de 2006, Lei Compiementar n9 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n9
155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera 0 tftulo
VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigoes
estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBIETO

2.1—Contratag5o de
, de acordo com as

especificagoes e quantitativos previstos no Anexo I — Termo de Referéncia deste edital.

CLAUSULA TERCEIRA - D0 PRECO

3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execuqao do objeto deste contrato o valor global
do contrato de R$ ( ), sujeito as incidéncias tributérias
normals. (INSERIR PLANILHA COM PRECOS)
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CLAUSULA QUARTA - DA DURACAO DO CONTRATO

4.1- O Contrato tera vigéncia de _ [_) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a
sua duragao prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante Termos Aditivos, até o limite de
60 (sessenta] meses, nos casos previstos de acordo com 0 art. 57 e incisos da lei Federal n9. 8.666/93,
e, com vantagens para o CPSMR, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no
tocante ao seu objeto.
4.1.1. A Contratada nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
4.2. Toda prorrogagao de contratos sera precedida da realizagao de pesquisas de pregos de rnercado
ou de pregos contratados por outros orgaos e entidades da Administragrao Piiblica, visando a
assegurar a manutengao da contrataeao mais vantajosa para a Administragao, em relaeao a realizagao
de uma nova licitagao.
4.3. O contrato nao podera ser prorrogado quando:
4.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administragao, nos
termos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidonea para licitar
ou contratar com a Administragao Piiblica, enquanto perdurarem os efeitos;
4.3.2. A Contratada nao mantiver, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
4.3.3. A Contratada nao concordar com a eliminagao, do valor do contrato, dos custos fixos ou
variaveis nao renovaveis que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigéncia da
contrata<;ao;
4.4. A prorroga<;.'Z1o de contrato devera ser promovida mediante celebraqao de termo aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por
conta da dotagao orgamentaria n9.: - ; elemento de
despesas: — , com recursos proprios do CPSMR,
consignado no Orgamento de 2021.

CLAUSULA SEXTA - DO REAIUSTAMENTO DE PRECO

6.1- Quando da repactuagao salarial das categorias através de convengao coletiva de trabalho, sera
feito o reequilibrio economico-financeiro do contrato.
6.2- Nao poderao ser repassados aos custos do contrato os reajustes salariais esponténeos ou aqueles
decorrentes de acordos coletivos de trabalho ou convengoes coletivas realizadas fora da data base da
categoria.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACGES, FISCALIZACAO E DA SUBCONTRATACAO no CONTRATO

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme 0 disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas
alteragoes posteriores.
7.2 — A fiscalizaeao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao qual,
seré designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos servigos, anotando em
registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao e determinando o que for necessario
a regularizagao de falhas ou defeitos observados.
7.3 - A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeigoes técnicas ou vicios
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redibitorios, e, na ocorréncia desta, nio implica corresponsabilidade da Administragao ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteragoes.
7.4 — O representante da Administragao anotaré em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos
funcionarios a regularizagao eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizagao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.
7.5- A subcontratagao nao altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuara integra e
solidaria perante a Contratante.
7.6 - As subcontratagoes porventura realizadas serao integralmente custeadas pela Contratada.
7.7- A Proponente vencedora da licitagéio, poderé subcontratar os serviqos, objeto deste certame, até
o limite admitido pela administragao, com a anuéncia prévia da Gestora do Contrato, e em pleno
cumprimento do art. 72 da Lei 8.666/93 e suas alteraqoes;
7.8 - Nao poderé ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatorio e que
tenha sido considerada inabilitada.
7.9 - A Contratada devera solicitar formalmente a Gestora do Contrato os pedidos de
subcontratagao, com os quais a mesma podera anuir mediante a apresentagao de todos os
documentos exigidos no item (documentos de habilitagao) e subitens.
7.10 - Qualquer subcontratagao somente sera possfvel com a anuéncia prévia do CPSMR, através do
responsavel por cada contrato, que exigira contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu
subcontratado, mediante a apresentagao de todos os documentos exigidos neste Edital e autorizaoao
expressa do Consorcio.
7.10.1-Da solicitagao prevista no item acima, constara expressamente que a empresa contratada é a
(mica responsével por todos os servigos executados pela Subcontratada, pelo faturamento em seu
exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitagao.
7.11- O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado ao CPSMR, que
poderé objetar relativamente as clausulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar
responsabilidades e encargos de qualquer natureza.
7.12- Neste contrato devera estar expresso que a empresa CONTRATADA é a (mica responsével por
todos os servi<,'os executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por
todos os demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitagao.
7.13 - Em hipotese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
subcontratados.
7.14- A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de vetar a utilizagao de subcontratadas por razoes
técnicas ou administrativas.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DA PAGAMENTO

8.1-O pagamento sera efetuado apos o recebimento dos servi<;os, devidamente atestados pelo Setor
de Almoxarifado e/ou pela Comissao Recebedora, devendo ocorrer no prazo maximo de 30 [trinta)
dias da data do fornecimento, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.
8.2- O pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servigos executados.
8.2.1.0 "atesto" fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com os servigos efetivamente prestados.
8.3- Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficaré
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da situagéo, nao acarretando qualquer
onus para a Contratante.
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8.4. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
8.4.1. Nao produziu os resultados acordados;
8.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou néo as executou com a qualidade minima
exigida;
8.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutencao das condicoes
de habilitacao da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo
de pagamento.
8.6.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislagao vigente.
8.7. Seré considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.
8.8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
8.9 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma
forma, para o atraso, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios apurados com base
na variacao do lndice Geral de Precos - Disponibilidade lnterna (IGP-DI], divulgado pela Fundacao
Gettilio Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-
se o critério "pro-rata temporis" para as atualizacoes nos subperiodos inferiores a 30(trinta] dias.
8.10 - Deverao ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vinculos deste Contrato por
esgotamento do objeto, por final do prazo ou rescisao contratual.
8.11- Serao descontados de [forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores
decorrentes de indenizacoes ou de multas eventualmente registradas.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar a execucéio do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Servico.
9.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e
materiais, consoante estabelece a Lei Federal n9 8.666/1993 e suas alteracoes.
9.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorréncia,
solicitar providéncias da CONTRATADA, que atendera ou justificaré de imediato.
9.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execucao do. objeto
contratual.
9.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas neste contrato.
9.6. Determinar o horario da realizagao dos servicos podendo ser variavel em cada local e passivel
de alteracao, conforme conveniéncia da CONTRATANTE com observancia das leis trabalhistas.
9.7. Solicitar que a CONTRATADA realize treinamento especifico a fim de atender interesse exclusivo
da Administracao, permanecendo a responsabilidade primaria da CONTRATADA em manter a
especializacao e qualidade dos servigos licitados. Os custos decorrentes dessa hipotese serao
ressarcidos pela Administracao, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993.
9.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
9.9. Reembolsar a contratada os valores decorrentes de pagamentos de devidamente
comprovados, em caso de indispensavel deslocamento de funcionario da contratada a servico em
outra localidade diferente da sua lotagao, na forma e condicoes estabelecidas na legislagao pertinente
e no valor estabelecido na Convencao/Dissidios coletivos de trabalho da categoria profissional
respectiva. Nos deslocamentos para fora do Estado sera paga, além das diarias, a passagem aérea
classe economica, observando-se 0 disposto no art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993.
9.10. Reembolsar a contratada os valores de despesas, devidamente comprovadas, decorrentes de
pagamentos de horas extras, quando for o caso.

~71 4 ,~I
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9.11. lndicar os locals onde serao prestados os servicos.
9.12. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.13. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades constatadas
nos servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
9.14. Determinar o horario da realizacao dos servicos, que podera ser variavel em cada local e
passivel de alteracoes, conforme conveniéncia da Contratante.
9.15. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
9.16. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que comprove o correto e tempestivo
pagamento de todos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execucao deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACDES DA CONTRATADA

10.1. Executar o objeto em conformidade com as condigoes contratuais.
10.2. Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
10.3. Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes
limitados ao estabelecido no §19, do art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.
10.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, nao podendo ser arguido para efeito
de exclusao ou reducao de sua responsabilidade 0 fato da CONTRATANTE proceder a fiscalizacao ou
acompanhar a execucao contratual.
10.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrigacoes relativas a salarios, previdéncia social, impostos,
encargos sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoal
empregado para execucao contratual.
10.6. Prestar imediatamente as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacoes de carater técnico, hipotese em que serao
respondidas no prazo de 24 [vinte e quatro] horas.
10.7. Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizacao da CONTRATANTE.
10.8. Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo ll, capitulo V, da
CLT, e na Portaria n.9 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a seguranca e higiene do
trabalho, bem como a Legislacao correlata em vigor a ser exigida.
10.9. Apresentar mensalmente junto a CONTRATANTE no prazo maximo de 05 [cinco] dias uteis
subsequente ao término dos servicos prestados, as folhas de pagamentos e as guias de recolhimentos
dos encargos sociais exigidos em legislacao vigente, em que se comprove a inclusao de empregados
utilizados nos servigos contratados, os quais nao terao, em tempo algum, durante o periodo
contratual, nenhum vinculo empregatfcio com a CONTRATANTE ou com o CPSMR, sendo também de
responsabilidade da CONTRATADA, 0 pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,
incidam sobre a prestacao dos servicos contratados, inclusive as contribuigoes previdenciarias
fiscais e parafiscais, [FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO e outros
previstos em lei), ficando excluida qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais
autuacoes administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA com
referéncia as suas obrigacoes nao se transfere a CONTRATANTE. Em nenhuma hipétese, e sob
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gualguer pretexto, podera a CONTRATADA vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive
os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela CONTRATANTE.
10.10. Apresentar a CONTRATANTE, previamente, a escala de férias dos empregados que estiverem
a disposigao da CONTRATANTE, bem como fazer suas reposicoes com as mesmas caracteristicas
profissionais daqueles beneficiados por férias ou licengas.
10.10. Apresentar a CONTRATANTE, previamente, a escala de férias dos empregados que estiverem
a disposicao da CONTRATANTE, bem como fazer suas reposicoes com as mesmas caracteristicas
profissionais daqueles beneficiados por férias ou licencas.
10.11. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal do pessoal envolvido nos postos de
servico.
10.12. lmplantar, no prazo de até 5 (cinco) dias Liteis, da assinatura do contrato, a mao de obra nos
respectivos postos de trabalho, informando, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo que a
impossibilite de assumir os postos conforme o estabelecido.
10.13. Manter seu pessoal uniformizado, devidamente identificado por meio de cracha contendo
fotografia recente.
10.14. Manter sob sua responsabilidade todo pessoal necessario a execucao dos trabalhos,
observando rigorosamente as prescricoes relativas as leis trabalhistas e da Previdéncia Social.
10.15. Assumir a responsabilidade por qualquer acidente de que possam ser vitimas seus
empregados nos desempenhos dos servicos objeto do contrato ou conexos com este.
10.16. Comunicar imediatamente a Contratante, por escrito, em caso de substituicao de pessoal,
apresentando-lhe fotocopia da Carteira de trabalho do substituto, devidamente anotada e cépia do
iegistro de empregado.
10.17. lnstalar em prazo maximo de 60 (sessenta) dias e manter escritorio de apoio com um
preposto com autonomia para responder integralmente pelo contrato, na cidade de RUSSAS, por
tempo integral
10.18. Fornecer uniformes e seus complementos a mao de obra envolvida. _
10.19. Designar empregados de seu quadro, especializados e devidamente credenciados, assumindo
total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e pelo cumprimento de todas as
obrigacoes trabalhistas, fiscais e providenciarias, inclusive as decorrentes de acidentes,
indenizacoes, multas assim como, o cumprimento de todas as demais obrigacoes atinentes ao
contrato;
10.20. Podera a Contratante, de acordo com o seu interesse e conveniéncia alterar o local de execucao
dos servicos, mediante previa informagao a Contratada.
10.21. Substituir, mediante solicitacao formal e a critério da Contratante, qualquer de seus
empregados designados para executar as tarefas correspondentes ao contrato, que nao esteja
correspondendo aos padroes estabelecidos pela contratante. A Contratada tera um prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da data da solicitacao, para proceder a troca, sob pena de multa.
10.22. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por agao ou omissao, em decorréncia do fornecimento dos servicos,
nao sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipotese, responsavel por danos indiretos ou lucros
cessantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS sANcoEs ADMINISTRATIVAS
11.1- Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoesz
a) Adverténcia.
b] Multas de:
b.1) 10% [dez por cento) sobre 0 valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 [cinco] dias uteis, contados da data da notificacao feita
pela CONTRATANTE
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b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até 0 limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% [dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao
do pacto, a critério do Consércio Publico de Saude da Microrregiao de RUSSAS - CPSMR, em caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos/servicos.
b.4) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado "ex-officio" da CONTRATADA,
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto
a CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAO DE RUSSAS, inde-pendente de notificacao ou
interpelagao judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao. _
11.2- As sancoes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos
e condicoes:
a) de 05 (cinco) dias uteis nos casos de adverténcia e de suspensao; e, de 10(dez) dias uteis da
abertura de vista do processo, no caso de declaragao de inidoneidade para licitar com o Consorcio
Piiblico de Saude da Microrregiao de RUSSAS - CPSMR.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISDES CONTRATUAIS

12.1.0 CPSMR, podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelagao judicial ou
extrajudicial se a contratada:

a) Deixar de iniciar os servicos por periodo superior a 15 [quinze] dias, contados a partir do
recebimento da ordem de inicio dos servicos;
b) Executar os servicos em desacordo com as especificacoes exigidas;
c) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislacao vigente;
d) Cometer reiterados erros na execucao dos servicos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestagao de servicos sem a expressa autorizacao da
Contratante;
i) Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer
de seus dirigentes.
12.2. Declarada a rescisao contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item
anterior, a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos servicos executados e recebido,
deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.
12.3. Nao cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier
a ser rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
12.4. independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre
decisao do Consorcio, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamagao ou
indenizacao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servicos executados e
devidamente recebidos.
12.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da
Administragao;
12.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
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12.7- Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato
unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa,
mediante prévia e comprovada intimacao da interessada para que, se 0 desejar, apresente defesa no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da defesa,
interpor recurso hierarquico no prazo de 05 [cinco] dias uteis, contados da intimacao comprovada
da decisao rescisoria.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - no FORO
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de RUSSAS, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 [trés) vias para
que possa produzir os efeitos legais.

RUSSAS (CE), de de 20_.

Consorcio Publico de Saude Microrregiao de RUSSAS
CONTRATANTE

Nome do Representante
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.
Nome:
CPF/MF:

02.
Nome:
CPF/MF:
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ANEXO Ill- MODELO DE FICHA DE CREDENCIAMENTO

MODALIDADE: Pregao Presencial n9

I

1 /I

OBIETO: acordo com
as especificacoes e quantitativos previstos no Anexo l - Termo de Referéncia do Edital.

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE l

CNPh

NOME DE FANTASIA: ‘

>~- l
BAIRRO:

ENDERECO COMPLETO:

CIDADE: ! ‘CEP: l

FONE/FAX: l
ENDERECO ELETRDNICO DO LICITANTE: l

DADOS CREDENCIADO:

RG N9:

CPF N9:

Travessa Boanerges. s/n 4 Planalto da Catumbela 4 CEP 62.900-000 — Russas 4 Ceara
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ANEXO IV ‘ 1"°»"*"--' /

4,‘).,_.' (.1

~ ~

DECLARAQAO DE HABILITACAO

PREGAO PRESENCIAL N.9

A empresa , inscrita no CNP] n.9 , com. sede
, declara, sob as penas da lei, que atendera as exigéncias do Edital

no que se refere a habilitacao juridica, qualificacao técnica e economico-financeira, e
que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT.

. de de20__

[assinatura, nome e numero da identidade do declarante)

Travessa Boanerges, s/n — Planalto da Catumbela 4 CEP 62.900-000 - Russas — Ceara
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ANEXO V

DECLARAQAO DE FATOS SUPERVENIENTES

PREGAO PRESENCIAL N.9

A empresa inscrita no CNP] n9. , com sede
, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data

inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no presente Processo
Licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

, de de 20_.

(assinatura, nome e numero da identidade do declarante)
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ANEXO VI

DECLARAQAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 79 DA CF

DECLARAQAO

A empresa , CNP] n9. . com sede
declara, em atendimento ao previsto no edital do

Pregao Presencial n.9 que nao possui em seu quadro de
pessoal empregado menor de 18 (dezoito] anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 16 [dezesseis) anos em qualquer trabalho.

, de de 20_

(assinatura e identificacao do responsavel pela empresa]

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 [dezesseis) anos, na condicao de aprendiz, desde que
maior de 14 (quatorze) anos, devera declarar essa condicao.

Travessa Boanerges. s/n 4 Planalto da Catumbcla 4 CEP 62.900-000 - Russas — Cearé
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ANEXO VII

~ ~

DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAQAO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGAO PRESENCIAL N9

A empresa CNP] n.9 , com sede
, Declaro (amos] para todos os fins de direito ,

especificamente para participacao de licitacao na modalidade de pregao, que
estou (amos] sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte,
para efeito do disposto na Lei Compiementar n9 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Compiementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014, Lei
Federal n9 155/2016, de 27 de outubro de 2016.

de de 20_

(Assinatura, nome e Numero da Carteira de identidade do Declarante)
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ANEXO Vlll
MODELO DE PROPOSTA

Através do presente declaramos inteira submissao aos ditames Lei n‘—’ 10.520, de
17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei n9 8.666/93 e suas posteriores alteracoes e, as clausulas e
condicoes previstas neste Pregao Presencial n9 .

Declaramos, ainda que nos precos apresentados, bem como nos lances verbais, estao
incluidos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitacao, caso sejamos
vencedores da presente licitacao.

LOTE UNICO (INSERIR PLANILHA COMPLETA PARA COLOCACAO DOS VALORES]

ITEM DEscR1cAo QUANT. UND. VL.UND. VL.T0'I‘AL.
01 (UM) POSTO DE PORTARIA 24 HS
ENVOLVENDO 04 [QUATRO] PORTEIROS EM

01 ESCALAS DE 12 [DOZE] x 36 (TRINTA E SEIS] 12 MES
HORAS, PARA POLlCLlNlCA DR. 1osE MARTINS DE
SANTIAGO.
01 (UM) POSTO DE PORTARIA 24 us
ENVOLVENDO 04 (QUATRO) PORTEIROS EM

02 ESCALAS DE 12 [DOZE) x 36 (TRINTA E SEIS) 12 MES
HORAS, PARA o CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLOGICA —CEO.
01 (um) POSTO DE PORTARIA com 40

O3 (QUARENTA] HORAS SEMANAISZENVOLVENDQ 12 MES
01[UM) PORTEIRO, PARA POLICLINICA DR. |osE
MARTINS DE SANTIAGO

VALORMENSAL
VALOR GLOBAL

PROPONENTE:
ENDERE<;o=
CNP] N9:
VALOR MENSAL R$:
VALOR GLOBAL R$:
VALIDADE DA PROPOSTA: so [SESSENTA) DIAS
DADos BANCARIOS:
DATA:

(Assinatura do Representante Legal, Carimbo da Empresa Licitante)
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ANEXO IX |*|

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VlNCULO EMPREGATlClO COM O CPSMR

PREGAO PRESENCIAL N.9

Eu, . portador(a) do RG n9Ae CPF n9
residente e domiciliado(a) a ocupante do cargo

da empresa inscrita com o CNP] n9
, com sede a , declaro para os

devidos fins que nao tenho nenhum vinculo empregaticio de nenhuma
natureza, com o CPSMR.

, de de 20

ASSINATURA DO DECLARANTE

(*) A Declaracao sera assinada por todos os socios da empresa (SEPARADAMENTE), se for
o caso.


