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CONTRATO N°. 2021 70/4 - CPSMR 
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O CONSÓRCIO 
PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE 
RUSSAS, E DO OUTRO LADO A EMPRESA 
LABORATÓRIO WINTROBE DE ANALISES 
CLINICAS EIRELI, QUE ASSIM PARA O FIM QUE A 
SEGUIR DECLARAM: 

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS - CPSMR, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede a Travessa Boanerges, s/n, Planalto da Catumbela, Russas, CE, 
CEP: 62.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.487.835/0001-34, neste ato representado pelo 
Secretário Executivo, o Sr. Jerdson Cristiano Neri Bessa, portador do CPF n°. 019.132.923-12 e 
RG: n° 2004032019681, nomeado através da Resolução n° 0001 de 07 de Janeiro de 2021, 
doravante denominada de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa: LABORATÓRIO 
WINTROBE DE ANALISES CLINICAS EIRELI, inscrita no CNPJ N° 07.488.463/0001-93, com 
endereço na rua José de Fontes, 11, centro, Morada Nova -CE, CEP: 62.940-000, representada neste 
ato por: Edgar Andrade Barreto Junior, portador do CPF N° 268.125.222-00 e RG N° 
2006032049382 SSP CE, residente e domiciliado à rua Coronel Manoel Honotato, 123, centro 
Morada Nova -CE, CEP: 62.940-000, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de 
acordo com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N. PP-0102022021-CPSMR, em conformidade com 
o que preceitua a Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a 
Lei Federal n2 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às 
cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1- Fundamenta-se este contrato no PREGÃO PRESENCIAL N° 01020220221-CPSMR, pelas 
disposições da Lei Federal n2 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregão, pelo Decreto 
n° 3.555, de 08/08/2000, alterados pelos Decretos n2 3.693, de 20/12/2000 e n° 3.784, de 
06/04/2001, Decreto n° 5.450, de 31/05/2005 e tem como subsidiaria a Lei n° 8.666, de 
21/06/1993 e alterações posteriores - Lei de Licitações, da Lei n2 8.078, de 11/09/1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, Decreto n2 6.204/07, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 
2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal n° 155/2016, de 27 de 
outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera o título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposições 
estabelecidas no presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1- contratação de empresa (laboratórios) para realizar serviços de exames laboratoriais diversos, 
referente ao exercício de 2021, destinados ao atendimento da Policlínica, junto ao Consórcio 
Público de Saúde da Microrregião de Russas - CPSMR, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes no termo de referência. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor 
global do lote único a quantia de R$ 196.000,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL REAIS), 
distribuídos da sguirte forma, sujeito às incidências tributárias normais. 

sa Boanerges, s/n - Planalto da Catumbela - CEP 62.900-000 - 
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ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR 

GLOBAL 
VALOR POR EXTENSO 

EXAMES 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
(LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS 
DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA 
POLICLÍNICA, JUNTO AO CONSÓRCIO 
PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE 
RUSSAS - CPSMR. 

196.000,00 CENTO E NOVENTA E SEIS MIL REAIS 

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

4.1- O presente contrato terá um prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021, podendo ser 
aditado nos casos previstos no Art. 57 e incisos da lei Federal n2. 8.666/93, e, em consonância com 
Parecer Técnico do COTEM - Coordenadoria de Assistência Técnica dos Municípios (relativo à 
consulta de serviços contínuos Processo 2.715/01 - Informação Técnica 111/01), após a 
verificação da real necessidade e com vantagens ao Consórcio Público de Saúde Microrregião de 
RUSSAS, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 

5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrão por 
conta da Dotação Orçamentária n°. 0101 10 303 0403 2.003 - Gerenciamento da Policlínica; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, sub elemento de 
despesa: 3.3.90.39.89 - Outros Serviços de assistência à Saúde, com recursos próprios do CPSMR, 
consignado no orçamento de 2021. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

6.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência 
de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis durante a gestão 
contratual, bem como ocorra majoração legal de preços; devendo a contratada se manifestar e, 
comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, cabendo ao 
contratante, justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou 
outro índice em vigor, caso essa seja extinta. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
7.2 - A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou serviços, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
7.3 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante 
terceiros, por lquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitório 
agentes 

corrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus 
s, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
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7.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários à regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA DO OBJETO E DO PAGAMENTO 

8.1- Os exames deverão ser realizados em imediato, após emissão da autorização e /ou solicitação, 
ao qual serão solicitados somente com o pedido carimbado e assinado por médico que presta 
serviços junto ao CPSMR. 
8.2 - A licitante vencedora é obrigada a fornecer todos os exames previstos na receita devidamente 
autorizada, sendo proibido fazer com que o portador do pedido de exames tenha que voltar em 
outra data para fazê-los. 
8.3 -O agendamento para coleta não poderá ultrapassar o prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
16.2- Os resultados dos exames deverão estar disponíveis de acordo com as normas exigidas pelos 
conselhos dos órgãos competentes. 
16.2.1 -Os exames considerados de emergência deverão ser realizados como prioridade. 
16.3- A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação poderá designar uma 
Comissão de Recebimento, cujo propósito será a conferência dos serviços entregues com as 
especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso o exame entregue esteja em 
desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão rejeitará o 
recebimento do mesmo. 
16.4 - Será de Responsabilidade da Contratada, entregar os exames em 02 (duas) vias e lacrado, os 
mesmos deverão ser entregas na policlínica para que o CPSMR faça a distribuição aos usuários. 
16.5 - A Contratada deverá disponibilizar o resultado dos exames por meio de endereço eletrônico 
(INTERNET). 

Parágrafo Único: A empresa contratada deverá designar e informar à Coordenação do Consórcio 
Público de Saúde da Microrregião de RUSSAS - CPSMR o nome do funcionário que deverá ficar como 
responsável para manter o atendimento das solicitações e obrigações do contrato. A empresa 
deverá informar as unidades de escala de funcionários que atuarão para manter os serviços com 
qualidade. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Compra e ou 
Serviço. 
9.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e/ou 
materiais, consoante estabelece a Lei Federal n28.666/1993 e suas alterações. 
9.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em 
decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 
9.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual. 
9.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato. 
9.6. Determinar o horário da entrega dos produtos podendo ser variável em cada local e passível de 
alteração, co• Or e conveniência da CONTRATANTE com observância das leis trabalhistas. 
9.7. Apli as p nalidades previstas em lei e neste instrumento. 
9.8. In icar s I cais onde serão entregues/prestados os produtos/serviços. 
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9.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
9.10. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 
nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
9.11. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 
pagamento de todos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1-Entregar os exames objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
10.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 
10.4- Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega 
do objeto contratual. 
10.5 - Manter rigorosamente em dias as suas obrigações, para com o(s) conselho(s) ao qual faça 
parte. 
18.6 - Assumir inteira responsabilidade para com todos os encargos e despesas diretas e indiretas 
de caráter trabalhista, tributário e previdenciário decorrente do contrato; 
10.7 - Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre 
a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, 
encargos sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 
cumprimento das leis trabalhistas e específicas do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao 
pessoal empregado na execução contratual. 
10.8 - Montar base operacional nas dependências da POLICLÍNICA, incluso: Computador, 
Impressora e material necessário para realizar a emissão de LAUDOS dos exames realizados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA 
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita 
pela CONTRATANTE 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão 
do pacto, a critério do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de RUSSAS - CPSMR, em caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos. 
b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-offício" da CONTRATADA, 
mediante subtraçjç a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto 
à CONSORCIO,PIIJBJLIC0 DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE RUSSAS, independente de notificação ou 
interpelaçã 1 ou extrajudicial; 
c) Suspe porária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Admin. elo prazo de até 05 (cinco) anos; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 
11.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, 
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes 
prazos e condições: 
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão; e, de 10(dez) dias úteis da 
abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com o Consórcio 
Público de Saúde da Microrregião de RUSSAS - CPSMR. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

12.1. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de RUSSAS - CPSMR poderá rescindir o 
contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada: 

a) Deixar de iniciar os serviços por período superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do 
recebimento da ordem de início dos serviços; 
b) Executar os serviços em desacordo com as especificações exigidas; 
c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente; 
d) Cometer reiterados erros na execução dos serviços; 
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação de serviços sem a expressa autorização da 
Contratante; 
O Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre 
qualquer de seus dirigentes. 

12.2. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item 
anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos serviços executados e recebido, 
deduzido o valor correspondente às multas porventura existentes. 
12.3. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato 
vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas. 
12.4. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre 
decisão do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de RUSSAS - CPSMR, a qualquer época, sem 
que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe 
apenas, o pagamento dos serviços executados e devidamente recebidos. 
12.5. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração; 
12.6. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93, sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando 
os houver sofrido. 
12.7- Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados por ato 
unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla 
defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, apresente 
defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e, na hipótese de desistir da 
defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação 
comprovada da decisão rescisória. 

Travessa Boanerges, s/n - Planalto da Catumbela - CEP 62.900-000 - 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1- Fica eleito o foro da Comarca de RUSSAS, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, 
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias 
para que possa produzir os efeitos legais. 

RUSSAS (CE), 25 de fevereiro de 2021. 

TESTEMUNH 

01. 
Nome: 
CPF/MF: 91"1. 1703 7 

Consórcio Público 

risti 
ecretári ecutiv 

Saúde da Microrre 
CONTRATANT 

de Russas - CPSMR 

rad arretIY ior 
Representante 

Laboratório Wintrobe de Analises Clinicas Eireli 
CONTRATADA 

02. 

CPF/ 

7 -) 
/~0,' 

2  2 
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