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ANEXO n
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N9.
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE s1 0 CONSORCIO
PUBLICO 0|: SAUDE MICRORREGIAO 0|; RUSSAS, E
no OUTRO LADO A EMPRESA
QUE
ASSIM PARA 0 FIM QUE A SEGUIR DECLARAM:
O CONSDRCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGI/310 DE RUSSAS, pessoa juridica de direito piiblico interno,
com sede éi Travessa Boanerges s/n Planalto da Catumbela, RUSSAS, inscrita no CNP]/MF sob 0 n9
, neste ato representado pela (a) Secretéria (a) de
Sr. (a)
portado r(a) do CPF n9.
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro
ludo, a empresa
com sede éi
inscrita no CNP] sob 0 n9
rupresentada por
portador (a) CPF n9.
ao fim assinado, doravante
denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de PREGAO PRESENCIAL N9.
, em
conformidade com 0 que preceitua a Lei Federal n9. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas altera<;6es
posteriores, a Lei Federal n9 10.520/02, de 1 7 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes és suas normas
e és cléusulas e condiqoes a seguir ajustadas:

ci.AusuLA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAQIAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no PREGAO PRESENCIAL N9
pelas disposigoes da Lei Federal
n9 10.520, de 17/07/2002 — Lei que Regulamenta 0 Pregﬁo e tem como subsidiaria a Lei n9 8.666, de
21/06/1993 e alteragoes posteriores — Lei de Licitagoes, da Lei n‘-’ 8.078, de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa
do Consumidor, Decreto n9 6.204/07, Lei Complementar n9 123 de 14 de dezembro de 2006. n9 14-7 de 07
de Agosto de 2014 e n9 155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que
altera o titulo Vll-A da Consolidaqéo das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas
disposieﬁes estabelecidas no presente edita] e seus anexos.
CLAUSULA SEGUNDA — DO OBIETO
2.1- AQUISIQAO DE

,DESTlNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO

E DA
RESPONSABILIDADEDO
CONSTANTES DO ANEXO I [TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL.

, DE
, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1- A CONTRATANTE pagaré é CONTRATADA pela execueéo do objeto deste contrato 0 valor de R$
(
), sujeito és incidéncias tributérias legais divididos da
seguinte formaz [INSERIR PLANILHA COM PRECOS)

c1.Ausu|.A QUARTA - DA |)uRAcAo no CONTRATO
il2.1- O contrato teré um prazo de vigéncia até
podendo ser aditado nos casos
previstos no art. 57 da Lei Federal n9. 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS
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5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por conta da
Dotagéo Orgamentaria
—

n9.:

. com recursos

;

elemento de despesas:
da CONSDRCIO

PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS, consignados no Orgamento de 20_.
CLAUSULA SEXTA - DO REAIUSTAMENTO DE PREQO

6.1. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculéveis,
retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe, conﬁgurando alea econémica extraordinéria e extra contratual, podera, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situagao e termo aditivo, ser restabelecida a relagao que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuigao da Administragao para a justa
remuneragao dos produtos, objetivando a manutengao do equilibrio economico-financeiro inicial do
contrato, na forma do artigo 65, ll, alinea d, da Lei Federal n9. 8.666/93, alterada e consolidada; devendo a
contratada se manifestar e, comprovadamente, demonstrar o desequilibrio economico-financeiro do
contrato, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou nao, aplicando-se a TJLP - Taxa de luros de
Longo Prazo ou outro indice em vigor, caso essa seja extinta.
CLAUSULA SETIMA — DA FICALIZACAO E DAS ALTERACDES CONTRATUAIS

7.1 — A fiscalizagao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou servioos, anotando em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas a execuqao e determinando 0 que for necessario a regularizagao de falhas
ou defeitos observados.
7.2 ~ A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeigoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia
desta, nao implica corresponsabilidade da Administraeéo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteragoes.
7.3 — O representante da Administragéo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionérios a regularizagao
eventualmente envolvidos, determinando 0 que for necessario a regularizagrao das falhas ou defeitos
ohservados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
7.4 - No interesse da CONTRATANTE, o objeto deste Edital, Termo de Referéncia e anexos podera ser
suprimido ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratagéo, facultada
a supressao além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, § 19 e 2 9, inciso ll
da Lei n9 8666/93.
7.5- No interesse da Administraqao, o valor inicial atualizado da contrataqao podera ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 19 e 29, da Lei n9

8.666/93.
7.6- A Licitante Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes licitadas, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessérias.
7.7- Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o limite estabelecido nesta condigao, exceto as
supressoes resultantes de acordo entre as partes.
CLAUSULA OITAVA - PRAZO, CON DICDES DA ENTREGA E LOCAL E DA FORMA DE PAGAMENTO
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8.1. Poderao ser firmados contratos, que serao tratados de forma autonoma e se submeterao igualmente a
todas as disposicoes constantes da Lei N9. 8.666/93, inclusive quanto as prorrogacoes, alteracoes e rescisoes.
8.2. DAS ORDENS DE COMPRAS/SERVICOS: Os produtos licitados/contratados serao entregues mediante
expedicao de ORDENS DE COMPRAS/SERVICOS, por parte da administracao ao licitante vencedor, que
indicarao os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniéncia e oportunidade administrativa,
a necessidade e disponibilidade financeira da CONTRATANTE.
8.2.1. A Ordem de Compra emitida contera os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser
entregue ao beneficiario do contrato no seu endereco fisico, ou enviada via fac-simile ao seu numero de
telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu enderego eletronico, cujos dados constem do cadastro do
CPSMR.
8.2.2. O contratado devera entregar os produtos solicitados na Ordem de Compra, oportunidade em que
recebera o atesto declarando o fornecimento. Os produtos/servigos serao entregues nas seguintes condicoesz
a) Nos locais determinados pela administracao do presente processo licitatério indicado na Ordem de
Compra;
bl No prazo de no maximo de l(
) dias corridos apos o recebimento da Ordem de Compra no
horario de 07h as 13h [horério local].
8.2.3.0 aceite dos produtos/servicos pelo orgao recebedor nao exclui a responsabilidade civil do fornecedor
por vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificacoes estabelecidas no anexo deste edital
quanto aos produtos entregues.
8.2.4. Os produtos/servicos devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra, observando
rigorosamente as especiﬁcacoes contidas no lnstrumento Convocatorio, no Termo de Referéncia e
ohservagoes constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.
8.2.5. Para os produtos/servicos objetos deste certame, devera ser emitida fatura e nota fiscal em nome do
da (s) unidade (s) gestora (s) do CPSMR.
8.2.5.1. As informacoes necessarias para emissao da fatura e nota fiscal deverao ser requeridas junto a (s)
unidade(s) gestora(s).
8.2.6. No caso de constatacao da inadequagao do produto fornecido as normas e exigéncias especificadas
neste edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administracao os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo méximo de 24 [vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condicoes, sob pena
de aplicagao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
8.3. Os produtos licitados/contratados deverao ser entregues, observando rigorosamente as especificacoes
contidas no Termo de Referéncia, nos anexos desse instrumento e disposigoes constantes de sua proposta de
precos, bem ainda as normas vigentes, assumindo 0 contratado a responsabilidade pelo pagamento de todos
os impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos
judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do
fornecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com relacao a terceiros, e ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;
h] Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
ou o acompanhamento pelo orgao interessado.
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8.4. O prazo para pagamento sera de até 30 [trinta) dias, contados a partir da data da apresentacao da Nota
Fiscal/Fatu ra pela Contratada.
8.5. O pagamento somente sera efetuado apés o atesto, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que contera 0 detalhamento dos produtos entregues.
8.5.1. O atesto fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os produtos efetivamente entregues.

8.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
p rovidencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao
da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
8.7. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
8.7.1. Nao produziu os resultados acordados;
8.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;
8.8. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutencao das condicoes de
liabilitacao da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.
8.9. O 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
legislacao vigente.
8.10. Seré considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

8.1 1. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
8.12 - 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 variagao do
lndice Geral de Precos - Disponibilidade lnterna [IGP-Dl), divulgado pela Fundacao Getfilio 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.
8.13 - Deverao ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vinculos deste Contrato por esgotamento
do objeto, por final do prazo ou rescisao contratual.
8.14- Serao descontados de [forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de
indenizagoes ou de multas eventualmente registradas.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Solicitar a execugao do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Compra e ou Servico.
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9.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das obrigagoes
decorrentes do Termo Contratual, inclusive com 0 fornecimento do objeto, 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 justificara 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 realizacao/entrega dos servicos/produtos podendo ser variavel em cada local
e passivel de alteracao, conforme conveniéncia da CONTRATANTE com observancia das leis trabalhistas.
9.7. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
9.8. lndicar os locais onde serao entregues/prestados os produtos/servicos.
9.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.
9.10. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades constatadas nos
servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
9.11. 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 oBRioAcoi2s DA CONTRATADA
10.1-Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos
neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
10.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas
as condigoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao;
10.3- Providenciar a imediata corregao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
10.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiéncia ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.
10.5 — Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execugao contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis
trabalhistas e especificas do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na 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, hipétese em que serao respondidas
no prazo de 24 [vinte e quatro) horas.
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10.7 - Substituir ou reparar 0 objeto contratual que comprovadamente apresente condicoes de defeito ou

em desconformidades com as especificacoes constantes no Termo de Referéncia, no prazo fixado pelo Gestor
do Contrato.
10.8 — Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto contratual cuja
conduta considerada pela fiscalizagao da CONTRATANTE.
10.9 — Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condicoes de defeito ou em
desconformidades com as especificacoes constantes no Termo de Referéncia, contado da sua notificacao.
10.10 — Remover, as suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificacoes bésicas,
e/ou aquele em que for constatado dano em decorréncia de transporte ou acondicionamento,
providenciando a substituigao do mesmo, no prazo imediato, contados da notificagao que lhe for entregue
oficialmente.
10.11 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor [Lei n9 8.078, de 1990];
10.12 - Observar, no que couber, o Codigo Civil Brasileiro, normas técnicas, as leis e os regulamentos
pertinentes.
10.13 - O CONTRATADO efetuara o fornecimento do objeto ora licitado, de imediato ou de acordo com as
necessidades do orgao requisitante.
10.14 — Para o(s) lote[s] de equipamento(s), a mercadoria entregue tera assisténcia técnica e garantia de no
minimo 01 (um) ano contados a partir da data da entrega, com os catalogos e caso necessario treinamento
para o funcionamento do(s) mesmo(s).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS sAm;oEs E INFRAQOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n9 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicataria que, no
decorrer da licitacao:

1 1.1.1. Nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
1 1.1.2. Apresentar documentagao falsa;
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
11.1.4. Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
11.1.5. Comportar-se de modo inidoneo;
11.1.6. Cometer fraude fiscal;
1 1.1.7. Fizer declaragao falsa;

1 1.1.8. Ensejar o retardamento da execucao do certame.
1 1.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem anterior ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoesz
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
b. lmpedimento de licitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até cinco anos;
11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.
1 1.3. As infracoes e sancoes relativas a atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas no Termo
de Referéncia.
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11.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
asseguraré o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n9 8.666, de
1993.
11.5. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.
1 1.6. As multas serao recolhidas em favor da Contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na
Divida Ativa e cobradas judicialmente.
1 1.7. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

12.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitacao,
de contratagao e de execugao do objeto contratual. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes
praticas:
a) “pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de inﬂuenciar a acao de servidor publico no processo de licitacao ou na execucao de contrato;
b) "pratica fraudu1enta”: a falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo de inﬂuenciar o processo de
licitacao ou de execucao de contrato;
c) “pratica conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do orgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis
a rtificiais e nao-competitivos;
d) “pratica coercitiva": causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando inﬂuenciar sua participacao em um processo licitatério ou afetar a execucao do
contrato.
e) “pratica obstrutiva":
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegoes ou fazer declaracoes falsas aos representantes
do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de
pratica prevista neste subitem;
(2) atos cuja intencao seja impedir materialmente 0 exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecao.
12.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou pessoa fisica, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas
ou obstrutivas ao participar da licitacao ou da execucao um contrato financiado pelo organismo.
12.3. Considerando os propositos dos itens acima, a licitante vencedora como condigao para a contratagao,
devera concordar e autorizar que, na hipotese de 0 contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente,
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar 0 local de execucao do contrato
e todos os documentos e registros relacionados a licitacao e a execucao do contrato.
12.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sancoes administrativas pertinentes, previstas em
lei, se comprovar 0 envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica contratada em praticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitacao ou na execucao do contrato
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financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas administrativas,
criminais e civeis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS
13.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, se houver uma das ocorréncias
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei n9 8.666/93, de 21/06/93;
13.1.1. A Rescisao de contrato podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos l a Xll e XVII
do art. 78 da lei 8.666/93, notificando-se a contratada com antecedéncia minima de 30 [trinta) dias,
observado o disposto no art. 109, "l", letra "e", da mesma lei;
I3] Amigavel, por acordo entre as partes, caso haja conveniéncia para a contratante, reduzida a termo no
Processo Administrativo, desde que, cumprido 0 estabelecimento no § 19 do art. 79 da Lei 8.666/93; c)
ludicial, nos termos da legislacao vigente.
13.1.2. A Rescisao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente;
13.1.3. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, ficando
assegurado o contraditorio e ampla defesa.
13.2. Constituem motivo para rescisao do Contrato:
a] O nao-cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes e prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes e prazos;
c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da conclusao dos
servicos ou fornecimento nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado do inicio de servico sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;
e) A paralisacao do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a Administragao;
1) O desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execucao, assim como as de seus superiores;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do paragrafo primeiro do artigo 67
da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993;
h) A decretacao da faléncia ou instauracao da insolvéncia civil;
i) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
j) A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao do
Contrato;

k) Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela
maxima autoridade Administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
Administrativo a que se refere o Contrato;
l) A supressao, por parte da Administracao, dos materiais, acarretando modificacoes do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro do artigo 65 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de
1993 em caso de nao concordancia por parte da empesa;
m) A suspensao de sua execucao por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizagoes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacoes assumidas até que seja normalizada a situacao;
n) A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
contrato;

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sancoes penais cabiveis;
pl O reconhecimento dos direitos da Administragao, em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77
desta Lei;

q) A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial da posicao contratual, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, que implique
violacao da Lei de Licitacoes ou prejudique a regular execugao do contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - no FOR0
14.1- 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 (ca),

de

de
Secretaria
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS
CONTRATANTE

Nome do Representante
Nome da Empresa
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

01.
Nome:
CPF/MF:

02.
Nome:
CPF/MF:
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AN EXO IIl- FICHA DE CREDENCIAMENTO

MODALIDADE: Pregao Presencial n9

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

acordo com as

_ RAZAO SOCIAL DA
LICITANTE
l
NOME DE FANTASIA: 1
_CNPh

1

9 ENDERECO COMPLETO:
BAIRRO:
9 FONE/FAX:

1

1
1C1DADE: 1

1

ENDERECO ELETRONICO no LICITANTE: 1
DADOS
CREDENCIADO:
RG N9:

CPF N9:

1

N9 1
1CEP:

.

f
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ANEXO IV
oEc|.ARAcAo ma HABILITAQAO
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

de 20

[Assinatura, nome e numero da identidade do declarante)
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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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AN EXO VI

oEc|.ARAcAo NOS TERMOS no INCISO XXXlll no 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 [dezoitoj 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.
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ANEXO VII

/'

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO 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 Complementar n9 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n9 147,
de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar n9 155/2016, de 27 de outubro de 2016.

,

de

[Assinatura, nome e Numero da Carteira de identidade do Declarante)

de 20_
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ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA
Através do presente declaramos inteira submissao aos ditames Lei n9 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.

Assuniimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitagao, caso sejamos vencedores da
presente licitacao.
)ados necessarios Qara elaboracao da Proposta Comercial:
1 . A Proposta de Precos devera ser apresentada em 01 (uma) via original, na lingua portuguesa, salvo quanto
as expressoes técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, contendo:
2. lndicacao do nome e nifimero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;
3. Pregos unitario e total, expressos em algarismo e por extenso, conforme Termo de Referéncia, MARCA D0
PRODUTO, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitagao, sem alternativas de precos
ou qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
4. Em caso de divergéncia entre os precos unitario e total, sera considerado o primeiro e entre os expressos em
algarismo e por extenso, prevaleceré o ultimo;
5. Declaracao expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser
ofertados por meio de lances verbais estao incluidos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas,
fretes e outros.
6. Serao desclassificadas as propostas que:
.1) contiver vicios ou ilegalidades;
b) estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente no Edital;
c) contiver oferta de vantagem nao prevista em Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido,
111 apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes;
d] apresentar proposta comercial com percentual de desconto de valor igual a zero;
e) taxa de encargos sociais inverossimil;
1] apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demostrada
sua viabilidade, através de documentacao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execucao do objeto do contrato;
7. As licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentacao de suas propostas.
8.0 prazo de validade das propostas sera de no minimo 60 (sessenta) dias.
9. Apos apresentacao da proposta comercial nao cabera desisténcia, sob pena de aplicagao das punicoes previstas
na Clausula — "DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS".

INSERIR LOTE

PROPONENTE:
ENDEREQO:
CNP] N9:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
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PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCARIOS:
DATA:

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

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE V1NCULO EMPREGAT1Cl0 COM CPSMR.
PREGAO PRESENCIAL N.9

Eu,
,portador[a) do RG n9
e CPF n9
, residente e
domiciliado(a) a
ocupante do cargo de
, da empresa
inscrita com o CNP] n9
com sede a
declaro para os devidos fins
que nao tenho nenhum vinculo empregaticio de nenlluma natureza, com os municipios que compoem o
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS.

de

de 20

ASSINATURA DO DECLARANTE

(*) A Declaracao sera assinada por todos os socios da empresa (SEPARADAMENTE), se for o caso.
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PARECER JURIDICO
EXAME PREVIO DE EDITAL E MINUTA CONTRATUAL DE LICITACAO
INTERESSADO: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS- CPSMR
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PARECER PREVIO.
NECESSIDADE. ART. 38, PARAGRAFO UNICO, DA
LE] 8.666/93.Exame prévio dc edital e de minuta contratual
de licitacao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL, com
tipo menor preco por lote, para AQUISICAO DE
MEDICAMENTOS,
MATERIAL
MEDICO
HOSPITALAR,
ODONTOLOGICOS,
OUTROS
MATERIAIS

DE

CONSUMO

E

MATERIAL

PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS — CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER

DE ARAUJO E DA POLICLINICA DR. JOSE MARTINS
DE

SANTIAGO,

CONSORCIO

DE

RESPONSABILIDADEDO

PUBLICO

DE

SAUDE

DO

DA

MICRORREGIAO DE RUSSAS — CPSMR, DE ACORDO

COM AS QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I
(TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL.

Para exame e parecer, fora enviado a esta Procuradoria Juridica, os autos do processo
rclereiite a licitacao publica na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° PP-0122042021-CPSMR, cujo
objeto é a AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
()I)ONTOLOGICOS. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE.
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS — CEO, DR. RAIMUNDO XAVIER DE ARAUJO E DA POLICLINICA DR. JOSE
MARTINS DE SANTIAGO, DE RESPONSABILIDADEDO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE
DA MICRORREGIAO DE RUSSAS — CPSMR, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES
CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL.
A matéria é trazida a apreciaoao juridica para cumprimento do parégrafo (inico do art. 38.
dzi Lei 8.666/93. que trata de Licitacoes e Contratos Administrativos.
Inicialmente, convém destacar que compete a Procuradoria Juridica prestar consultoria
sob o prisina estritamente juridico, nao lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniéncia e
oportunidade da préitica dos atos administrativos, que estao reservados a esfera discricionéria do
Adiiiiiiistrador Publico legalmente competente, tampouco examinar questoes de natureza eminentemente
lccnica. administrativa e/ou ﬁnanceira, salvo hipoteses teratologicas.
Ressalte-se que o presente parecer nao so restringira ao exame exclusivo da minuta do
edital. mas também dos atos do procedimento licitatorio realizados até eiitao. Ocorre que 0 ato convocatorio
so caracteriza como uma das pecas do processo. com atos anteriores que funcionam como condicocs
neccssarias a sua elaboracao, sendo infrutifero analisa-lo como se fosse uma peca autonoma, apta a produzir
efeitos por si so.

Travessa Boanerges, s/n - Planalto da Catumbela — CEP 62.900-000 - Russas - Ceara
Fone: (ss)a411.o191 - cum: 11.437335/0001-34
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O exame prévio do edital tem natureza juridico-formal e consiste, via de regra. em
xerilicar nos autos, no estado em que se encontra 0 procedimento licitatorio, os seguintes elementos.
conforme artigos 38 e 40 da Lei 8.666/93:
a) autuaeao, protocolo e numeracao;
b) j ustiﬁcativa da contratacao;
c) tenno de referéncia. devidamente autorizado pela autoridade competente, contendo o
objeto, o critério dc aceitacao do objeto, orcamento detalhado para avaliacao de custos,
deﬁnicao dos métodos, estratégia de suprimento, cronograma fisico-financeiro, deveres
do contratado e contratante, procedimentos de ﬁscalizacao e gerenciamento; prazo de
execueao e garantia e sancoes pelo inadiinplemento;
d) indicaeao do recurso orcamentario para cobiir a despesa;
e) ato de designacao da comissao;
f) edital numerado em ordem serial anual;
g) se preambulo do edital contém o nome da reparticao interessada e cle seu setor;
li) preambulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitacao, bem como o regime
de execucao (p/obras e sen/loos);
i) preambulo do edital mencionando que a licitaeao sera regida pela legislacao pertinente;
j) preambulo do edital anotando o local, dia e hora para recebimento dos envelopes de
documentaoao e proposta, bem como para o inicio de abertura dos envelopes;
l) indicacao do objeto da licitacao, em descricao sucinta e clara;
in) indicacao do prazo e as condicoes para a assinatura do contrato ou retirada dos
instrumentos;
n) indicacao do prazo para execucao do contrato ou entrega do objeto;
o) indicagao das saneoes para o caso de inadimplernento;
p) indicacao do local onde podera ser examinado e adquirido o projeto béisico, e se ha
projeto executive disponivel na data da publicacao do edital e o local onde podera ser
examinado e adquirido (p/obras e servieos);
q) indicacao das condicoes para paiticipacao da licitaoao;
r) indicacao da fonna de apresentacao das propostas;
s) indicacao do critério para julgamento, com disposicoes claras e parametros objetivos;
indicacao dos locais, horarios e codigos de acesso para fornecimento de informacoes
sobre a licitaeao aos interessados;
1) indicacao dos critérios de aceitabilidade dos preeos unitario e global e indicacao das
condicoes de pagamento.
No que respeito a minuta contratual, é relevante a analise de confomiidade dos itens
iiidicados no art. 55, da Lei 8.666/93, quais sejam:
a) condicoes para sua execucao, expressas em clausulas que deﬁnam os direitos.
obrigacoes e responsabilidades das partes, em confonnidade com os termos da licitaeao e
da proposta a que se vinculam, estabelecidas com clareza e precisao;
b) registro das clausulas necessarias:
I - o objeto e seus elememos caracteristicos;
II - o regime de execucao ou a forma de fomecimento;
III - 0 preco e as condicoes de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preeos, os critérios de atualizacao monetaria entre a data do
adimplemento das obrigacoes e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao, de entrega, de observaeao e
de recebimento deﬁnitive. conforme 0 caso;
Travessa Boanerges, s/n — Planalto da Catumbela — CEP 62.900-000 - Russas — Cearé
F0ne: (88) 3411.0797 - CNP]: 11.487335/0001-34
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V - o crédito pelo qua] correra a despesa, com a indicacao da classiﬁcacao funcional
programatica e da categoria economicag
V] - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execucao, quando exigidas;
Vll - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os valores
das multas;
VIII - os casos de rescisao;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administraeao, em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condicoes de imponacao. a data e a taxa de cambio para conversao, quando for o
caso;
XI - a vinculacao ao edital de licitacao ou ao termo que a dispensou ou ainexigiu, ao
convite e a proposta do licitante vencedor;
XII - a legislacao aplicavel a execucao do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigacao do contratado de manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigaeoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e
qualiﬁcacao exigidas na licitacao;
XIV - clausula que declare competente o foro da sede da Administracao para dirimir
qualquer questao contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 da Lei n.8.666/93;
XV - A duraeao dos contratos adstrita a vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios.
ressalvadas as hipoteses previstas no art. 57 da Lei n. 8.666/93.
Nao sendo atendidos os requisiios apresentados, o processo retorna ao pregoeiro e sua
equipe para corrigir as nao conformidades, e seria devolvido ao Juridico quando as exigéncias legais fossem
iiitegralniente cumpridas para novo exaine. Havendo descumprimento de condicoes de menor relevancia. o
parecer de aprovacao sera condicionado a correcao/preenchimento dos elementos apontados como
insuﬁcieiites.
Realizadas as consideracoes de inicio, passe-se ao exame da questao.
A legislacao exige que, na fase interna das licitacoes, sejam elaborados, conforme 0 caso.
o projeto basico e o projeto executive. No pregao, é util, a presenca do Termo de Referéncia.
O projeto executivo é exigido quando da contratacao de obras ou servicos de engenharia.
Dispensavel. portanto, no presente caso.
O projeto basico, por sua vez, é obrigatorio em todas as licitacoes. Trata-se de documento
que reune os elementos necessarios e suﬁcientes, com nivel de precisao adequado, para caracterizar a obra
ou servico.

Nas modalidades dc licitacao deﬁnidas pela Lei n“ 8.666/93, tem sido usual 0 proprio
termo de requisioao de licitacao conter os elementos do projeto basico.
Entretanto, quando se trata de pregao, recomenda-se a confeccao do termo de referéncia.
Os autos do processo em questao estao acompanhados pelo Termo de Referéncia_
conteiido os elementos minimos necessaries a promocao do certame, havendo uma suﬁciente descricao do
q ue se pretende contratar. Consta, ainda, o orcamento prévio.
Apresentando tal observacao e compulsando os autos, veriﬁca-se a conformidade do
procedimento. edital e minuta contratual as normas da Lei n“ 8.666/93 e, ainda, as regras da Lei n“
10.520/02.
Travessa Boanerges, s/n — Planalto da Catumbela - CEP 62.900-000 - Russas — Ceara
Fone: (as) 3411.o797 - CNP]: 11.487335/0001-34
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Uma Gesiﬁo com Pesscms, por Resullados e Justice Social.
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CONCLUSAO
Por todo o exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, paragrafo unico, da Lei
8.666/93. concluinios acerca da CONFORMIDADE do instrumento convocatorio e da minuta do contrato e
sugerimos o PROSSEGUIMENTO do certame.

Sem a pretensao de liaver esgotado a matéria e o entendirnento da Procuradoria.
O presente parecer tem carater opinativo, nao vinculando 0 administrador em sua decisao.
E o parecer juridico que fora solicitado.

Russas- CE, 22 de abril de 2021

Francisca va de Freitas
OAB/CE 22.588
Procuradora luridica do CPSMR
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