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ANEXOI
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
I - INFORMAÿOES PRIMARIAS E CLASSIFICACAO DA DESPESA
1. ORGAO SOLICITANTE: Secretaria de Saude.
2. DOTAgAO ORCAMENTARIA / VALOR ESTIMADO:
05.01.10.122.0061.2.016 - 33.90.39.00 / R$ 97.617,60
05.01.10.301.0015.2.019 - 33.90.39.00 / R$ 2.490.777,60
05.01.10.302.0016.2.022 - 33.90.39,00 / R$ 2.358.188,64
3. FONTE DE RECURSO: Tesouro Municipal
4. VALOR ESTIMADO: R$ 4.946.583,84 (quatro milhoes novecentos e quarenta e seis mil quinhentos
e oitenta e tres reais e oitenta e quatro centavos).

_

H - DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE
SERVICOS DE SAUDE PARA COMPLEMENTA£AO A REDE ASSISTENCLAL DA SAUDE
MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS
NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.
_
6. JUST1FICATIVA: A presente contratagao se justifica para suprir as necessidades da Secretaria
de Saude do Municipio de Pacoti, no que tange a disponibilizar profissionais especializados de
saude para atendimento as demandas da populagiio local e regional de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Saude. Atraves do processo licitatorio, a administragao municipal
pretende realizar contratagao de empresa, com vista aos servigos medicos, emergenciais e
essenciais, haja vista iminencia de interrupgdo desses servigos. O municipio n§o possui condigoes
e profissionais no quadro fixo e permanentes apropriados de pessoais disponiveis e suficientes
para execugSo direta dessa demanda de servigo. Esta demostrada de forma efetiva a
potencialidade de dano caso ndo haja a execugao dos servigos, mostrando-se a contratagao
atraves de processo licitatorio apta a eliminar riscos. _
7. DEMAIS OBSERVACQES: Tudo conforme anexo I.

m - DAS CONDIGOES DE EXECUGAO
8. PRAZO E LOCAL PARA INICIO DOS SERVICOS: em ate 05 (cinco) dias, a contar da emissao
da Ordem de Servigos e/ou AutorizagSo de execugao determinados pela solicitante. Prazo de execucao
[ de 12 (doze) meses.
_
9. PRAZO DE VIGENCIA: O instrumento contratual produzira seus juridicos e legais efeitos a partir
da data de sua assinatura e vigera por ate 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei
Federal n° 8.666/93.
10. PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos a emissao da Nota Fiscal.
mediante atesto de execucao dos servifos e o encaminhamento da documentagao necessaria, de acordo
com os valores contidos na Proposta de Pregos do licitante em conformidade com projeto basico,
observada as demais disposigoes contratuais, atraves de credito na conta bancaria da Contratada .

__
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ANEXO AO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO:
REGISTRO DE PRE£OS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTA£AO DE SERVI£OS
DE SAUDE PARA COMPLEMENTACAO A REDE ASSISTENCIAL DA SAUDE
MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.
2. DOS SERVIUOS:

Lote Unico
'tern

N°

Servifos
_
Profissional - Setor _
Coraplemcntares de Saude

01

Medico - PSF

02

Enfermeiro - PSF

03

Tec. Enfermagem - PSF

04

Dentista - PSF

05

Aux. Saude Bucal - PSF

06

Educador Fisico - NASF

07

Nutricionista - NASF

08

Psicologo - NASF

09

Assistente Social - NASF

10

Fisioterapeuta - NASF

11

Terapeuta - NASF

12
13
14
15
16
17

Medico - HOSPITAL
Medico - HOSPITAL
Enfermeiro HOSPITAL
Enfermeiro - HOSPITAL
Tec. Enfermagem - HOSPITAL
Tec. Enfermagem - HOSPITAL

18

Nutricionista - HOSPITAL

19

Farmaceutico - HOSPITAL

20

Medico Urologista - HOSPITAL

21

Medico Pediatra - HOSPITAL

22

Medico Cardiologista - HOSPITAL

23

Medico Ultrassonografista - HOSPITAL

24

Medico Seguranca do Trabalho
HOSPITAL _

'

Tipo de Hora

Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta _
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta _
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta _
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a

Sexta
Segunda a Quinta
Sexta a Domingo
Segunda a Quinta
Sexta a Domingo
Segunda a Quinta
Sexta a Domingo

Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta

Valor
Unitario

Valor Total

Unidade

Quantidade

Hora

11.520

118,89

1.369.612,80

Hora

11.520

29,84

343.756,80

Hora

19.200

8,73

167.616,00

Hora

5.760

43,37

249.811,20

Hora

3.840

18,64

71.577,60

Hora

1.920

29,04

55.756,80

Hora

1.920

36,24

69.580,80

Hora

1.440

28,31

40.766,40

Hora

1.440

28,31

40.766,40

Hora

1.440

28,31

40.766,40

Hora

1.440

28,31

40.766,40

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

5.760
3.840
5.760
3.840
12.000
6.960

118,89
135,50
30,22
32,39
9,23

684.806,40
520.320,00
174.067,20
124.377,60
104.760,00
64.240,80

Hora

960

36,32

34.867,20

Hora

3.840

22,25

85.440,00

Hora

288

128.33

36.959,04

Hora

288

128,33

36.959,04

Hora

288

128,33

36.959,04

Hora

288

128,33

36.959,04

Hora

288

128,33

36.959,04

(12 meses)

8.73
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Item
X

I

Servifos Complementares de Saude
_

Profissional - Setor

_

I ipo de Hora

Hora

288

128,33

36.959,04

Hora

960

128,33

123.196,80

Hora

1.920

29,84

57.292,80

Hora

2.880

28,31

81.532,80

_

Hora

1.440

28,31

40.766,40

_

Hora

1.440

28,31

40.766,40

Hora

2.400

28,31

67.944,00

Hora

960

30,91

29.673,60

Diuma de Segunda a

Medico Endocrinologista - HOSPITAL

26

Psiquiatra - CAPS

_Sexta _

27

Enfermeiro - CAPS

_Sexta_

28

Psicologo - CAPS

29

Terapeuta - CAPS

30

Assistente Social - CAPS

Diuma de Segunda a
Sexta _
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a
Sexta
Diuma de Segunda a

31
\32
i

Fisioterapeuta
Fonoaudiologo

Sexta
Diuma de Segunda a
Diuma de Segunda a

CENTRO

DE

CENTRO

DE

F1SIOTERAPIA
FISIOTERAPIA

Valor Total
(12

Quantidade

25

_
_

Valor
Unitario

Unidade

_Sexta_

Valor Total Estimado em RS

4.946.583,84

3. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
3.1 . ASPECTOS GERAIS DE CONDUTA PESSOAL:
a) Ser pontual e assiduo no cumprimento da escala de trabalho;
b) Permanecer de prontidao durante toda prestaÿao do serviipo, atendendo aos chamados com
presteza e agilidade;
c) Adequar habitos pessoais, linguagem e atitude ao ambiente de trabalho;
d) Niio fiimar, nem permitir que fiimem dentro da base e/ou dentro da ambulancia;
e) Zelar pelo cumprimento dos protocolos e das normas da Secretaria Municipal de Saude do

n

Municipio de Pacoti;
0 Primar pelos principios eticos e de legislaÿao profissional dos diferentes profissionais envolvidos no
cuidado;
g) Tratar com urbanidade e respeito os pacientes, familiares e cidadaos em geral;
h) Zelar pela imagem do servipo;
i) Tratar com respeito os profissionais de trabalho, seja sua equipe, como tambem os demais que
estao prestando servifo;
j) Ter ciencia que as equipes da Secretaria de Saude do Municipio de Pacoti sao subordinadas as
decisoes e orientates da Secretaria de Saude de Pacoti.

3.2. NA BASE OPERACIONAL:
a) Realizar o chek-list, materiais, medicamentos e equipamentos no inicio de cada trabalho e fmalizalo atualizando o necessario ao final do trabalho, incluindo a checagem dos equipamentos;
b) Providenciar a reposifSo de materiais de consumo ao inicio do trabalho e/ou apos cada
atendimento;
c) Realizar a limpeza dos equipamentos conforme protocolos;
d) Zelar pela ordem e limpeza da base operacional;
e) Zelar e contribuir para a harmonia das relates interpessoais e interinstitucionais durante o horario
de trabalho;

f) Avaliar o paciente e realizar as intervenfoes necessarias e previstas em Protocolos de Atendimento
especializados, dentro dos limites etico-profissionais;
g) Manter o controle da situaÿao, estabelecendo prioridades;
h) Apoiar, orientar e acalmar famihares e acompanhantes da paciente;
i) Manter observaÿao e cuidados constantes do paciente;
j) Preencher de forma completa a ficha de atendimento e com letra legivel, carimbar e assinar.
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4. DAS OBRIGACftES:
4. 1 . DA CONTRATANTE:
Exigir do contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestacao
a)
dos servifos e o cumprimento dos prazos.
b)
Colocar a disposifSo da contratada todas as condi?6es necessarias para a perfeita execute*
dos servifos solicitados.
c)
Ceder um local apropriado para o desenvolvimento dos trabalhos.
d)
Efetuar o pagamento na forma convencionada neste projeto
e)
A distribuicao dos profissionais nas escalas sao de responsabilidade da Secretaria de Saude do
Municipio de Pacoti, que se compromete em colocar a disposipao da CONTRATADA ate o dia 15
(quinze) de cada mes.
4.2. DA CONTRATADA:
Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente, com os mais elevados
padroes de competencia, integridade profissional e etica;
b)
Arcar com as despesas de execufao dos trabalhos proprios, como deslocamento, alimentaÿao,
dentre outras;
c)
Designar para a execute* do objeto do presente profissional qualificado e habilitado;
d)
Arcar com as despesas de deslocamento e diarias sua e de seu pessoal contratado na execute*
das atividades extemas proprias e de eventual treinamento;
e)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclama?5es ou
onentacoes se obriga a atender prontamente;
Assumir todas as despesas relative a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
0
conexas com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos,
impostos, alimentacao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de proteÿao
individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e servifos, licenfas em repartifoes publicas, registros,
autenticaÿoes do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
contratada a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a
a)

contratante;

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato
firmado;
a ser
h)
Nao caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operate* financeira, sem previa
e expressa autorizatc* da contratante;
i)
Submeter-se as normas e condifdes baixadas pela contratante, quanto ao comportamento,
discrifao e urbanidade na relate* interpessoal;
j)
Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informafoes apresentadas e atuar sempre
dentro dos prazos estabelecidos;
k)
Providenciar a substitute* de qualquer profissional envolvido na execute* do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizatc* da contratante;
1)
Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo n, capitulo V, da
CLT, e na Portaria n.° 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relativos a seguranÿa e higiene do
trabalho, bem como a Legislaÿo correlata em vigor a ser exigida;
m)
Operar e agir com organizafSo completa, fomecendo toda mao de obra necessaria a execuÿao
dos servifos, objeto do contrato, realizando, tambem, todas as atividades inerentes a direfio,
coordenafSo, fiscalizaÿSo, administrate e execufao dos serviÿos;
Aceitar, nas mesmas condifoes contratuais, os percentuais de acresdmos ou supressoes
n)
limitados ao estabelecido no § 1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual;
o)
Responsabilizar-se pela identificato funcional e pelo bom desempenho de seus funcionarios,
podendo a CONTRATANTE pedir a substituifao daquele cujo comportamento julgue inconveniente
g)

tfkr
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ou inadequado ou incompativel com o exerticio das fun?oes que lhe forem atribuidas, ficando a
contratada responsavel pelos 6nus decorrentes e pela substituiÿao do mesmo em carater imediato;
Apresentar a CONTRATANTE, sempre por meio de oficio, a relafSo dos funcionarios que
P)
executarao os servifos, objeto do Contrato, procedendo de igual forma nos casos de substituifoes;
A CONTRATADA compromete-se a apresentar, o total mensal e a relafio nominal dos funcionarios
com as respectivas horas trabalhadas mensalmente.

:
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ANEXOn
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti.
Processo: PREGAO PRESENCIAL N° 2017.10.03.1-PP
Data e Hora de Abertura:.
as
Razao Social:
CNPJ:
Endereÿo:
CEP:
Fone:
Fax:
Banco:
Agenda N.°:
Conta Corrente n.°:

_
_
_
_

horas

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE
SERVICOS DE SAUDE PARA COMPLEMENTACAO A REDE ASSISTENCLAL DA SAUDE
MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

Lote Unico
Servifos Complementares de Saude

Item
N°

Tipo de Uora

:

Unidade

Quantidadc

Valor
Unitario

Valor Total
(12 meses)

Valor Total em RS

Valor Global do Lote: R$
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observances:

•
•

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitaqio e cumprira todas as obrigafoes
contidas no anexo I - Termo de Referenda deste edital.
Independente de declaraÿao expressa, fica subentendida que no valor proposto estao incluidas
todas as despesas necessarias a execufao dos servifos, inclusive as relacionadas com: encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenfas,
alvaras, multas e/ou qualquer infrafoes; - seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade
civil para quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou
indiretamente pela execufao dos serviÿos.

-

Local/Data:

de

de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/ Assinatura do responsavel legal
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ANEXODI
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACQES

ITEM 01 - MODELO DE PROCURA£AO

PROCURACAO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDER£CO> neste ato representada por seu
(titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificaipao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG e CPF)
OUTORGADO: <NOME DO CREDENCLADO> qualificafSo (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG, CPF e enderefo.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, relativo a PREGAO PRESENCIAL N°
2017.10.03.1-PP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documentos de credenciamento, envelopes de proposta de prefos e documentos de habilitafao,
assinar toda a documentaÿao necessaria e praticar todos os demais atos pertiiientes ao certame em
nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, ciente de que por for?a do artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer
todas as obrigafdes contraidas pelo outorgado.

(data)

o

(representante legal)

:
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ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARAgAO

OBJETO: REGISTRO DE PREgOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAgAO DE.
SERVigOS DE SAUDE PARA COMPLEMENTAgAO A REDE ASSISTENGLAL DA SAUDE
MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAgOES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

DECLARAgAO

, inscrito no CNPJ n°.
por intermedio de seu
, portador(a) da Carteira de Identidade
representante legal o(a) Sr(a)...
., DECLARA, para fins do disposto na PREGAO
ne.
e do CPF nfi
PRESENCIAL N° 2017.10.03.1-PP que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, espedalmente para fins de

prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que, em cumpriraento
ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXIII, do artigo 70, da Constituiÿo Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condifao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitaÿo para participar no
presente certame licitatorio, bem assim que ficamos dentes da obrigatoriedade de declarar
ocorrendas posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(data)
(representante legal)
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ANEXOIV
MINTJTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

_

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
PREGAO PRESENCIAL N° 2017.10.03.1-PP
VALIDADE: 12 (doze) meses.

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE PACOTI, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito
publico intemo, inscrita no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o N° 06.920.183-8, com
sede de sua Prefeitura Municipal na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, CEP: 62.770000 - Pacoti/Ceara, atraves da SECRETARIA DE SAUDE, neste ato representado pelo Sr. Luiz
Emanuel Pereira Monteiro, aqui denominado(a) de CONTRATANTE, considerando o julgamento da
licita?So na modalidade de Preg3o Presencial N° 2017.10.03.1-PP, bem como, a respectiva
homologafSo datada de ** de ****** de ****, RESOLVE registrar os prefos das empresas
signatarias, nas quantidades estimadas e maximas anuais, de acordo com a classificaÿao por elas
alcanfadas, atendendo as condifoes previstas no Instrumento Convocatorio e as constantes desta Ata
de Registro de Pre?os, em conformidade com as disposi?6es a seguir.

-

CLAUSULA PRIME IRA DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitaÿo, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 2017.10.03.1-PP,
sujeitando-se as partes as normas constantes do Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 de janeiro de
2017, da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterafoes, e da Lei 10.520, de 17/07/2002.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA COMPLEMENTACAO A REDE
ASSISTENCIAL DA SAUDE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICtPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA. tudo
conforme especificaÿoes contidas nos Anexos do Edital do processo originario, no qual restaram
classificados em primeiro lugar os licitantes signatarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCLA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3.1. A presente Ata tera validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA GERLNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1.0 gerenciamento deste instrumento cabera ao Orgao Gerenciador, no seu aspeao operacional e
nas questoes legais.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTUATIVOS
:

'

-

-

5.1. Os prefos registrados, a especificafao dos servifos, os quantitativos, marcas, empresas
fomecedoras e representante legal, encontram-se elencados no ANEXO III da presente ata, em
ordem de classificafao das propostas.
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CLAUSULA SEXTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
6.1. Os servifos objeto do presente registro de pre?os quando eventualmente contratados, observadas
as condifoes fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislafSo pertinente, deverao ser
entregues nos locals indicados na AUTORIZACAO DE EXECUCAO.
6.2- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO: 05 (cinco) dias, contados da AUTORIZACAO DE
SERVICO. Os servifos licitados deverao ser executados nos dias, locals e horarios indicados;
6.2.1. Os servifos deverao obedecer a um cronograma de execuf5o, a partir das caracteristicas que se
apresentam, nos quantitativos discriminados na ORDEM DE SERVICO/ AUTORIZACAO DE

EXECUCAO:

6.2.2. Os itens serao recebidos por servidor designado e responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizaÿao do contrato.
6.2.3- Por ocasiao da execufSo dos serviÿos, o fomecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias,
alem das respectivas fatura e Nota Fiscal.
6.2.4- Para os servifos objetos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da
Prefeitura Municipal de Pacoti - CE, com endere?o no Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/000172 e CGF sob o N.° 06.920.183 8.
6.2.4.1. Apresentar, o total mensal e a relafao nominal dos funcionarios com as respectivas horas
trabalhadas mensalmente.

6.2.5- No caso de constatafSo da inadequafao dos servifos fomecidos as normas e exigendas
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administra?ao os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supradtadas condifoes, sob
pena de aplicafSo das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
6.2.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogafdes de prazo.
6.3- Os servifos licitados deverao ser entregues, observando rigorosamente as especificagoes contidas
no Projeto Basico, nos anexos desse instrumento e disposifoes constantes de sua proposta, bem ainda
as normas vigentes, assumindo o fomecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os
impostos, taxas c quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judidais ou extrajudidais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerdais
resultantes da execuÿao dos servifos que lhes sejam imputaveis, inclusive com relaÿao a terceiros, e
ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto dos
servifos em que se verificarem vidos, defeitos ou incorre?oes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrate) ou a terceiros,
de sua culpa ou dolo na execuÿSo dos servifos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizafao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administrapao, para representa-lo na execugao dos serviÿos. As
dedsoes e providendas que ultrapassarem a competenda do representante do fomecedor deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adofao das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condifoes do registro de prefos, os acrescimos ou supressoes quantitativas que
se fizerem no fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da
contrataÿo, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a execufSo dos serviÿos deve se efetuar de forma a n3o comprometer o funcionamento dos servifos
do Municipio.

decorrentesJÿ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | CNPJ 07.91 0.755/0001 -72 | CGF 06.920.1 83-8
Av. Coronel Jos6 Cicero Sampaio, 663

- Centro

CEP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1413

OE L7C
GOVERNO MUNICIPAL DE

\Of

AJOT

Pag in a

a

WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

Dt MAOS DAOAS COM OPOVO

CLAUSULA SETEVLA - DAS CONDUCES DE FORNECIMENTO
7.1. As empresas detentoras dos pre?os registrados poderao ser convidadas a finnar contratafoes de
fomecimento, observadas as condi?6es fixadas no instrumento convocatorio, nesta ata e seus
Anexos, e na legislaÿao pertinente.
7.2. As contratafoes dos servifos registrados neste instrumento serao efetuadas atraves de Ordem de
Servifo, emitida pela Administraÿao Municipal, contendo: o n° da Ata, o nome da empresa, o objeto,
a especificafao, as obrigacoes da contratada, o endereÿo e a data da prestaÿao dos servifos.
7.3. Poderao tambem ser firmados termos de contratos decorrentes desta Ata de Registro de Prefos,
que serao tratados de forma autonoma e se submeterSo igualmente a todas as disposifoes constantes'
da Lei n.° 8.666/93, inclusive quanto as prorrogafoes, alterafoes e rescisoes.
7.4. Este instrumento nao obriga o MUNICIPIO a firmar qualquer contratafao, nem mesmo nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer liritafOes especificas para aquisifÿo do(s) objetos(s),
obedecida a legislaipao pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferencia de
fomecimento, em igualdade de condi?6es.
7.5. A Ordem de Servifo sera encaminhada ao fomecedor que devera assina-la e devolve-la ao
Municipio no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.
7.6. Se o fomecedor com prefo registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de Servifo,
sem prejuizo das respectivas sanÿoes aplicaveis, poderao ser convocados os demais fomecedores
classificados na licitafao, respeitadas as condifoes de fomecimento, os prepos e os prazos do primeiro
classificado.

/

-

CLAUSULA OITAVA DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
8.1. O pagamento sera realizado ao fomecedor, quando regularmente solicitados os servifos pelo
MUNICIPIO, na proporfHo da entrega dos servifos licitados, segundo as AUTORIZA£OES DE
FORNECIMENTO/ORDENS DE SERVI£OS expedidas, de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das CertidSes Federais,
Estaduais e Municipals, todas atualizadas, observadas a condifdes da proposta e os prefos
devidamente registrados no Anexo I deste instmmento.
8.2. Por ocasiao da prestafao dos serviÿos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura
Municipal de Pacoti/CE, com enderefo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF
sob oN.° 06.920.183-8.
8.3. O MUNICIPIO efetuara o pagamento em ate 30 (trinta) dias, atraves de credito em conta
corrente mantida pelo fomecedor, apos o encaminhamento da documentafao tratada nos subitens
anteriores, observadas as disposifSes editalicias e desta ata.
8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas ser5o devolvidas ao
fomecedor, para as necessarias corre?6es, com as informafoes que motivaram sua rejeifao, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentafao.
8.3.2. A nota fiscal/fatura devera ser correspondente ao determinado na ORDEM DE

SERVICO/AUTORIZACAO DE EXECUCAO.

8.3.3. Por ocasiao do pagamento, sera efetuada consulta “ON-LINE” as certidoes apresentadas, para
verificafao de todas as condifoes de regularidade fiscal.
8.3.4. Constatada a situaÿao de irregularidade junto a fazenda publica, a CONTRATADA sera
comunicada por escrito para que regularize sua situaÿao, no prazo estabelecido pelo MUNICIPIO,
sendo-lhe facultada a apresentaÿao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicaÿao
das penalidades cabiveis.
8.3.5. Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigafSes, nem
implicara aceitaÿao definitiva dos servifos.
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8.4. Os prefos registrados na presente ata nao serSo objeto de reajuste antes de decorridos 01 (um)
ano de seu registro, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundacao Getulio
Vargas.
8.5. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de conseqiientias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execufSo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
extracontratual, podera, mediante procedimento administrative onde reste demonstrada tal situacao,
e antes de recebida a ORDEM DE SERVEÿO, ser restabelecida a relafSo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuifSo da Administrate para a justa
remunerate dos servicos, objetivando a manutento do equilibrio economico-financeiro inicial do
contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
8.5.1. Os prefos registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio nao ultrapassarao aos precos
praticados no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado a epoca do registro.
8.5.2. Caso o preco registrado seja superior a media dos precos de mercado, o MUN1CIPIO solicitara
ao Fomecedor, mediante correspondencia, reduc&o do preco registrado, de forma a adequa-lo a
definite do paragrafo unico.
8.5.3. Fracassada a negotiate com o primeiro colocado o MUNICIPIO convocara as demais
empresas com precos registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fomecedores classificados,
respeitado as condifoes de fomecimento, os precos e os prazos do primeiro classificado, para reduto
do preco; hipotese em que podera ocorrer alterafoes na ordem de classificato das empresas com
preco registrado.
8.5.4. Serao considerados compativeis com os de mercado os precos registrados que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de Pacoti.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÿOES DO FORNECEDOR
9.1. Sao obrigaedes do fomecedor, alem das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
a) executar A execute dos service* licitados dentro dos padroes estabeletidos pelo MUNICIPIO, de
acordo com o especificado no instrumento convocatorio, nesta Ata e no Anexo I, que faz parte deste
instrumento, observando ainda todas as normas tecnicas que eventualmente regulem o fomecimento,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer
clausula ou condito aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos juditiais ou extrajuditiais,
sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comertiais resultantes da execute do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com relato a terceiros, em decorrencia dos servicos;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecSes;
d) responsabUizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucao dos servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizato ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administracao, para representa-lo na
do contrato. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adoto das medidas convenientes;
f) aceitar, nas mesmas condic6es registradas, os acrescimos ou supressoes que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial atualizado do contrato, na forma do §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
g) entregar Os servicos de forma a nao comprometer o funtionamento dos servicos do MUNICIPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horario da entrega, nao sendo aceitos Os servicos que
estiverem em desacordo com as especificacoes constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos
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de faturamentos extraordinarios sob o pretexto de perfeito fundonamento e conclusao do objeto
contratado.
i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamafoes se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execuflo do contrato;
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalizafao do MUNICIPIO, no tocante a execufao dos servifos, assim
como ao cumprimento das obrigafoes previstas nesta Ata;
k) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servifos, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisaÿao de qualquer natureza;
1) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alternate ocorrida no enderefo, conta
bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondenda;
m) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instala?oes, a fim de verificar as condifoes
para atendimento do objeto contratual;
n) respeitar e fazer cumprir a legislaÿo de seguranga e saude no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
o) substituir em qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado pela administrate, caso
constatadas divergencias nas especificafoes, as normas e exigencias especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado, ou, quando for o caso, da amostra, com os servifos
entregues, sujeitando-se as penalidades cabiveis;
p) providenciar, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, por sua conta e sem onus para o MUNICIPIO,
a correfao ou substitute, dos servifos que apresentem defeito durante o periodo de garantia;
q) prestar manutendto gratuita sobre todas as peÿas, componentes e acessorios dos serviÿos objeto
desta ata, dos quais seja detentor do registro, durante o prazo de garantia;
r) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absolute sigilo sobre quaisquer dados, informa?6es,
documentos, especifica?6es tecnicas e comerciais dos materials do MUNICIPIO, de que venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com o
fomecimento objeto desta ata;
s) manter seus empregados, quando nas dependencias do MUNICIPIO, devidamente identificados
com cracha subscrito pela CONTRATADA, no qual constara, no minimo, sua razao social, nome
completo do empregado e fotografia 3x4;
t) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos servifos ate o(s) local(is) de
entrega;
u) informar nas embalagens de transporte dos servifos, mediante etiqueta ou gravaÿao na propria
embalagem, em letras de tamanho compativel, os seguintes dados: numero do modelo,
marca/fabricante, quantidade contida em cada caixa, numero da Ata de Registro de Prefos, n° e data
da Ordem de Fomecimento e o nome da fomecedora/fabricante;
v) manter, durante a vigencia desta Ata, todas as condifoes de habilitaÿo e qualificafao exigidas no
Edital relativo a licitafao da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da
Lei n° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a CONTRATADA;
9.2. Sao responsabilidades do Fomecedor ainda:
a) toda e qualquer tipo de autuaÿao ou a?ao que venha a softer em decorrenda dos serviÿos em
questao, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisdes judiciais, eximindo o MUNICIPIO de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;
b) toda e qualquer multa, indenizaÿao ou despesa imposta ao MUNICIPIO por autoridade
competente, em decorrenda do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na
execucao dos servifos, desde que devidas e pagas, as quais serao reembolsadas ao MUNICIPIO, que
ficara, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fomecedor, o valor
correspondente.
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9.2.1. O foraecedor detentor do registro autoriza o MUNICIPIO a descontar o valor correspondente
aos referidos danos ou prejuizos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a previa
defesa.
9.2.2. A ausencia ou omissao da fiscalizafdo do MUNICIPIO nao eximira o fomecedor das
responsabilidades previstas nesta Ata.
9.3. Todos os servifos deverao ser comprovadamente de primeira qualidade nao sendo admitido, em
hipotese alguma, a entrega de servifos reutilizado ou recondicionado;
9.4. A falta de quaisquer dos servifos cujo fornecimento incumbe ao detentor do prego registrado,
nao podera ser alegada como motivo de forÿa maior para o atraso, ma execufao ou inexecufao do
objeto deste contrato e nao a eximira das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos
prazos e demais condiÿSes estabelecidas.

-

CLAUSULA DEZ DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

10.1. O MUNICIPIO obriga-se a:
a) indicar os locais e horarios em que deverao ser entregues os servifos.
b) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de
seguranÿa;

c) efetuar os pagamentos devidos nas condifoes estabelecidas nesta ata.
d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que

os

prefos

registrados

permanecem compativeis com os praticados no mercado.

CLAUSULA ONZE - DA ALTERA£AO DA ATA
11.1. A presente ata de registro de preÿos podera softer a Iterates, obedecidas as disposiÿoes contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e as disposiÿdes do Decreto Municipal n° 003/2017, de 03 de
janeiro de 2017.

CLAUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE FRECOS

12.1. A presente Ata de Registro de Prefos podera ser cancelada de pleno direito, nas seguintes

situafoes:

12.1.1. pelo MUNICIPIO:

a) quando o fomecedor descumprir as condifdes da Ata de Registro de Preÿos;
b) quando o fomecedor nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no,

prazo estabelecido pela Administrate, sem justificativa aceitavel;
nao assinar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido;
d) quando o fomecedor nao aceitar reduzir o seu preÿo registrado, na hipotese de este se tomar
superior aqueles praticados no mercado;
e) quando o Fomecedor der causa a rescis&o administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente
deste Registro de Pre?os, nas hipoteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
8.666/93;
0 em qualquer hipotese de inexecufao total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste
Registro;
12.1.2. pelo FORNECEDOR:
a) mediante solicitafao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigencias desta
Ata de Registro de Preÿos;
b) quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hipoteses contidas no art. 78, incisos XTV , XV e
XVI, da Lei Federal 8.666/93.
c) quando o Fomecedor
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12.2. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de

Licitafoes.

12.3. Ocorrendo cancelamento do pre?o registrado, o Foraecedor sera informado por
correspondencia com aviso de recebimento, a qual sera juntada ao processo administrativo da
presente Ata.
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderefo do Fomecedor, a comunicaÿao sera
feita por publicagao no afixaÿao do flanelografo da Comissao de Licitapao ou em Jomal de
Circulafao Local, pelo menos uma vez, considerando-se cancelado o prefo registrado a partir da
ultima publicacao.
12.5. A solicitaipao do Fomecedor para cancelamento dos prefos registrados podera nao ser aceita
pelo Municipio, facultando-se a esta neste caso, a aplicafSo das penalidades previstas nesta Ata.
12.5.1. N3o podera haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem de
fomecimento ja emitida.
12.6. Havendo o cancelamento do pre<po registrado, cessarSo todas as atividades do
FORNECEDOR, relativas ao fomecimento do Item.
12.7. Caso o MUNICIPIO nao se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
criterio, podera suspender a sua execuÿio e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
FORNECEDOR cumpra integralmente a condifao contratual infringida.

-

CLAUSULA TREZE DAS PENALIDADES
13.1. Na hipotese de descumprimento, por parte da fomecedor, de qualquer das obriga?0es defmidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo
das sanÿoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
13.1.1. Se o fomecedor ensejar o retardamento dentrega de seu objeto, nao mantiver a proposta,
falhar ou ffaudar na execupio dos servifos, comportar-se de modo inidoneo ou cometer ffaude fiscal,
ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera descredenciado no Cadastro
da Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicacio das seguintes
multas e das demais cominafdes legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de prefos:
a) apresentar documentagao falsa exigida;
b) niio manter a proposta;
c) fraudar na execufSo do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;.
13.1.2- multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega dc
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE
SERVICO/AUTORIZACAO DE EXECU£AO no endereÿo constante do cadastro ou da Ata, ate o
limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
13.1.3- multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
13.2- Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento dos servifos/ entrega dos servifos, as atividades da administrafao, desde que nao
caiba a aplicaÿao de sanÿao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das
obrigafoes defmidas neste instrumento, na Ata de Registro de Pre?os, no contrato ou em outros
documentos que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteriores, serao aplicadas, sem
prejuizo das demais sanÿoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
10.520/02, as seguintes penas:
13.2.1- advertencia;
13.2.2- multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisicao, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
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13.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificap&o ou decisSo do recurso, por meio de Documento de Arrecadapao Municipal DAM.
13.3.1. Se o valor da multa nSo for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
13.3.2. Em caso de inexistenda ou insufidenria de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execupao fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4. As partes se submeterao ainda as demais sanpoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
n.° 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.
13.5. A falta dos servipos nao podera ser alegada como motivo de forpa maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigapoes
estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA QUATORZE - DOS LLICITOS PENAIS
14.1. As infrapdes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serSo objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominapoes aplicaveis.

CLAUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORNAMENTARIOS
15. 1 . As despesas decorrentes das contratapoes oriundas da presente Ata, correrao k conta de dotapoes
orpamentarias consignadas nos respectivos orpamentos municipals vigentes, em favor das Secretarias
Municipals interessadas, a epoca da expedipiio das competentes ORDENS DE

SERVICOS/AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO.

CLAUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIC0ES FINAIS
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposipdes:
16.1.1. todas as alterapoes que se fizerem necessarias serao registradas por intermedio de lavratura de
termo aditivo a presente ata de Registro de Prepos.
16.1.2. integram esta Ata os seus anexos, o Edital de PregSo Presencial que lhe deu origem e seus
anexos, e as propostas da empresas classificadas.
16.1.3. e vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operafao financeira, sem previa e expressa autorizagao do MUNICIPIO.
16.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas
no artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
16.3. A inadimplencia do fomecedor com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizapao e o uso dos servipos pela Administrapao.
16.4. O contratado, na execupao dos servipos, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera subcontratar partes do contrato sem a expressa autorizapao da Administrapao.

CLAUSULA DEZESSETE - DO FORO
17.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da execupao
deste Instrumento, em obedienda ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993, alterada e consolidada.
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Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de prefos, na presenÿa de 02 (duas)
testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.
Pacoti/CE,

_ de _ de

DE Pacoti
<NOME DO SECRETARIO GESTOR>
MUNICIPIC)

Secretario de <Secretaria>

<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.

CPF n°

CPF n°

0
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ANEXO I A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS No ******
RELACAO DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS INTERESSADAS

01 SECRETARIA DE ************************
SECRETARIO(A) *****************************

i
:*

11

4?

I
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ANEXO H A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS N°

_

RELACAO E OUALIFICACAO DOS FORNECEDORES COM PRECOS REGISTRADOS

01. RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE:
REPRESENTANTE:
BANCO:

FAX:

AGENCLA:

RG:
CPF:
CONTA CORRENTE:

*
i
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ANEXO m A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS N°

_

REGISTRO DE PRECOS UNITARJOS

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS. OUANTITATIYOS. MARCAS E EMPRESAS
FORNECEDORAS

_ _/

DATA: /

, celebrada entre o
Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Preÿos n°
MUNICiPIO DE PACOTI e as Empresas cujos pre?os estao a seguir registrados, em face a
realizaÿao do Pregao Presencial N.° 2017.10.03.1-PP

LICITANTE VENCEDOR:

* CNPJ N°

.
t
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ANEXO V
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° *******
ATA DE REGISTRO DE PRECOS No ******
PREGAO PRESENCIAL N° 2017.10.03.1-PP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/ SAUDE, E DO OUTRO A EMPRESA
PARA O FIM QUE NELE SE
DECLARA.

_

O MUNICIPIO DE PACOTI/CE, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita no CNPJ sob o n°
07.910.755/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8, com sede de sua Prefeitura Municipal na Av.
Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE, CEP: 62.770-000, atravds da
SECRETARIA DE SAUDE, neste ato representada pelo Sr. Luiz Emanuel Pereira Monteiro, aqui
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ************** estabelecida na
***************, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° **************** neste ato representada pelo(a)
Sr(a). ***************, portador(a) do CPF n° ***************, apenas denominada de
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e
condiÿoes a seguir estabelecidas:
t

?

-

CLAUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitaÿao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL tombado sob o n°
2017.10.03.1-PP, cujo objeto e o REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA COMPLEMENTACAO A REDE
ASSISTENCIAL DA SAUDE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA, em
conformidade com o Decreto Municipal n° 003/2017, a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitafoes
Publicas c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.

-

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. O presente contrato tern como objeto e a PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA
COMPLEMENTACAO A REDE ASSISTENCIAL DA SAUDE MUNICIPAL, EM
ATENDIMENTO As DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE PACOTI/CE, tudo em conformidade com as condifoes e especificafoes contidas
no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I do Edital do Processo licitatorio PREGAO
PRESENCIAL N° 2017.10.03.1-PP, no qual encontram-se especificados no Anexo I do presente jrfv.
Contrato.

-

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1. O valor global da presente avenÿa e de R$ *******
), a ser pago na proporÿao da
cxecu<jao dos servifos licitados, segundo as ORDENS DE SERVICOS/AUTORIZACOES DE
FORNECIMENTO expedidas pela Administraÿao, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais, Estaduais e
Municipals do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condifoes do edital.
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3.3. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou ixnpeditivos da execufao do ajustado, ou ainda, em caso de forÿa
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
extracontratual, podera, mediante procedimento administrative onde reste demonstrada tal situafao
e termo aditivo, ser restabelecida a relato que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuito da Administrate para a justa remunerate dos servifos, objetivando a
manutento do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, n, “d” da
Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, apos adimplemento da obrigato e
encaminhamento da documentato tratada no subitem 3.1, observadas as disposifoes editalicias,
atraves de credito na Conta Bantria do fomecedor ou atraves de cheque nominal.
3.5. Por ocasiao da prestato dos servifos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
rcspectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura
Municipal de Pacoti/CE, com endereÿo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF
sob oN.° 06.920.183-8.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
4.1. O presente Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura
e vigera ate ** de ****** ****, admitindo-se, porem, a prorrogato nos termos do artigo 57, da
Lei Federal n.° 8.666/93, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal n.° 003/2017, de 03
de janeiro de 2017.
4.2. No caso da prestato dos servifos, objeto do presente contrato, ser prestado na sua totalidade,
antes da data de termino do contrato, fica o referido contrato automaticamente expirado.
4.3. Independente da quantidade de cada item deste contrato a administrate ficara no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.
4.4- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO: Os servifos licitados deverao ser iniciados o prazo
maximo de 05 (CLNCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedito da ORDEM DE
SERVICO/AUTORIZACAO DE EXECUCAO pela administrato, no local determinado na
ORDEM DE SERVICO/ AUTORIZACAO DE EXECUCAO.
4.4.1. Os servifos deverao obedecer a um cronograma de execute, a partir das caracteristicas que se
apresentam, nos quantitativos discriminados na ORDEM DE
AUTORIZACAO DE

EXECUCAO:

SERVICO/

4.4.2. Os itens ser3o recebidos por servidor designado e responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizato do contrato.

4.4.3- Por ocasiao da executo dos servifos, o fomecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias,
alem das respectivas fatura e Nota Fiscal.
4.4.4- A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE,
com enderefo na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000 Pacoti - Ceara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o N.° 06.920.183-8.
4.4.5- No caso de constatato da inadequate dos servifos fomecidos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administrate os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condifdes, sob
pena de aplicato das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
4.4.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogafoes de prazo.
4.5- Os servifos licitados deverao ser prestador, observando rigorosamente as especificafoes contidas
no Projeto Basico, nos anexos desse instrumento e disposifdes constantes de sua proposta, bem ainda
as normas vigentes, assumindo o fomecedor 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
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resultantes da execufSo dos servifos que lhes sejam imputaveis, inclusive com relafao a terceiros, e
ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto dos
servifos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrefoes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrafao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execufao dos servifos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizafao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administrafao, para representa-lo na execuf3o dos servifos. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fomecedor deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adofSo das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condifSes do registro de prefos, os acrescimos ou supressdes quantitativas que
se fizerem no fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da
contrata?3o, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a execufao dos servifos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos servifos
do Municipio.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTACAO ORQAMENTARLA
5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratafoes correrao a conta da SECRETARIA DE
SAUDE, consignada no orfamento municipal vigente, nas dotafdes orfamentarias:
CLAUSULA SEXTA - DA OBRIGACAO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposifoes do instrumento
convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n ° 10.520/02 e do
Decreto Municipal n° 003/2017.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente, com os mais elevados
padroes de competencia, integridade profissional e etica;
b) Arcar com as despesas de execufao dos trabalhos proprios, como deslocamento, alimentafllo,
dentre outras;
c) Designar para a execufao do objeto do presente profissional qualificado e habilitado;

d) Arcar com as despesas de deslocamento e diarias sua e de seu pessoal contratado na execufao das
atividades extemas proprias e de eventual treinamento;
e) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamafoes ou
orientaf 6es se obriga a atender prontamente;
0 Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos,
alimenta?ao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protefao individual c
coletivo, tributes, seguros, taxas e servifos, licenfas em repartifoes publicas, registros, autenticafoes
do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a
inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante;
g) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser
firmado;
h) N2o caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operafao financeira, sem previa e
expressa autorizafao da contratante;
i) Submeter-se as normas e condifoes baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrifao

Aa

e urbanidade na relafao interpessoal;
j) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as

informafdes apresentadas e atuar sempre dentro
dos prazos estabelecidos;
k) Providenciar a substituifSo de qualquer profissional envolvido na execufdo do objeto contratual,
cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizafao da contratante;
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1) Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo II, capitulo V, da CLT, e
na Portaria n.° 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relativos a seguranca e higiene do trabalho, bem

como a Legislaflo correlata em vigor a ser exigida;
m) Operar e agir com organizacao completa, fomecendo toda mao de obra necessaria a execucao dos
servicos, objeto do contrato, realizando, tambem, todas as atividades inerentes a direcao,
coordenacao, fiscalizafSo, administrafao e execucao dos servicos;
n) Aceitar, nas mesmas condifoes contratuais, os percentuais de acrescimos ou supressdes limitados
ao estabelecido no § 1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual;
o) Responsabilizar-se pela identificafao fundonal e pelo bom desempenho de seus funcionarios,
podendo a CONTRATANTE pedir a substituicao daquele cujo comportamento julgue inconveniente
ou inadequado ou incompativel com o exerricio das funcoes que lhe forem atribuidas, ficando a>
contratada responsavel pelos onus decorrentes e pela substituicao do mesmo em carater imediato;
p) Apresentar a CONTRATANTE, sempre por meio de oficio, a relacao dos funcionarios que
executarao os servicos, objeto do Contrato, procedendo de igual forma nos casos de substitutes;
q) A CONTRATADA compromete-se a apresentar, o total mensal e a relacao nominal dos
funcionarios com as respectivas horas trabalhadas mensalmente;

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) Exigir do contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestacao dos
servicos e o cumprimento dos prazos.
b) Colocar a disposicao da contratada todas as condicoes necessarias para a perfeita execucao dos

servicos solicitados.

c) Ceder um local apropriado para o desenvolvimento dos trabalhos.
d) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste projeto
e) A distribuicao dos profissionais nas escalas sao de responsabilidade da Secretaria de Saude do
Municipio de Pacoti, que se compromete em colocar a disposicao da CONTRATADA ate o dia 15
(quinze) de cada mes;

-

LUSULA SETTMA DAS SANCOES
7.1. Na hipotese de descumprimento, por parte do fomecedor, de quaisquer das obrigafoes definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas. sem prejuizo
das sancoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fomecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, nao mantiver a Proposta de
Precos. falhar ou fraudar na execu?ao dos servicos, comportar-se de modo inidoneo ou cometer
fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera descredenciado
no Cadastro da Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicacao das
seguintes multas e das demais cominacoes legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentacao falsa exigida;
b) nao manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execucao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
7.1.2. Multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE
SERVICO/AUTORIZACAO DE EXECUCAO no endereco constante do cadastro ou da Ata, ate o
limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
7.1.3. Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
7.2. Na hipotese de ato ilidto, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento dos servicos/entrega dos servicos, as atividades da administracao, desde que nao
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caiba a aplicapao de sanpiio mais grave, ou dPscumprimento por parte do licitante de qualquer das
obrigapoes definidas neste instrumento, na Ata de Registro de Prepos, no contrato ou em outros
documentos que o complementem, nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem
prejuizo das demais sanpoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
10.520/02, as seguintes penas:
7.2.1. Advertencia;
7.2.2. Multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisipao, ou do
valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
7.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificapao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadapao Municipal DAM.
7.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
7.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficienria de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execupao fiscal, com os encargos correspondentes.
7.4. A falta dos servipos nao podera ser alegada como motivo de forpa maior e nSo eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigapoes
estabelecidas neste contrato.
7.5. Apos o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias
previstas neste Instrumento serao descontadas de qualquer credito existente no Municipio em favor
da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais sanpdes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

n Ami rTAfiirpiÿJBWmpB
8.1. A inexecupSo total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Alem da aplicapao das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificapao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de
reclamar indenizapoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execupao,
ocorrendo quaisquer infrapfies as suas clausulas e condipdes ou nas hipoteses previstas na LegislapSo,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitap6es.

-

CLAUSULA NONA DAS DISPOSKpÿES FINAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execupao do contrato, em
compatibilidade com as obrigapoes por ele assumidas, todas as condipoes de habilitapao e
qualificapao exigidas na licitapio.
9.2. O presente contrato tern seus termos e sua execupao vinculada ao edital de licitapao e a proposta 'irfc
licitatoria.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela AdministrapSo ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplencia do contratado com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizapao e o uso dos servipos pela Administraÿo.
9.6. O contratado, na execupao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizapao da Administrapao.
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Administrafao rejeitara, no todo ou em parte, os servifos fomecidos era desacordo com os
termos do Processo Licitatorio, da proposta e deste contrato.
9.8. Lntegram o presente contrato, independente de transcrifao, todas as pefas que formam o
procedimento licitatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigencia do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos atos
9.7. A

praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamacoes e indenizafoes.

CIÿUSULA
10.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da execufao
deste Contrato, em obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do
Municipio, perante testeraunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais
efeitos.
Pacoti/CE, ** de ********

****

MUNICiPIO DE PACOTI
<NOME DO SECRETARIO GESTOR>

<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA

*****************

TESTEMUNHAS:

1..

CPF. N°
CPF. N°
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ANEXO I DO CONTRATO N°
PREGAO PRESENC1AL N° 2017.10.03.1-PP
MAPA DE PRECOS CONTRATADOS

Este documento e parte integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre a SECRETARIA
, cujos itens, unidades, quantidades e
DE SAUDE e a(s) empresa(s):
seguir
especificados
decorrentes do PREGAO PRESENCLAL N° 2017.10.03.1-PP
prefos estao a

ITEM

DESCRIQAO

UNID

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL EM R$
EMPRESA:
C.N.P.J.:
ENDEREQO:
CIDADE:
TELEFONE:
E-MAIL:
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