PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR
(ART. 75, INCISO I E § 3º, DA LEI Nº 14.133/2021)
PREAMBULO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA/PE, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.369.937/0001-92, com sede na Rua 11 de setembro,
50, Centro, nesta Cidade, representado neste ato pela Secretária de Saúde, a Srª.
LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO, torna público para conhecimento dos
interessados, que realizará contratação direta, em razão do valor, critério de seleção
“MENOR PREÇO”, com base nas justificativas e disposições estabelecidas neste edital

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ADICIONAIS: 18/07/2022 até dia 21/07/2022
até às 13:00 (horário de Brasília), através do E-mail: secsaudejurema@gmail.com
LOCAL PARA RETIRADA DOS DOCUMENTOS: O aviso edital e anexos da
contratação direta, em razão do valor, está disponibilizado para consulta e cópia na
internet no endereço: http:/jurema.pe.gov.br
RESPONSAVEL PELA SOLITAÇÃO: Secretaria de Saúde
Recomendamos aos licitantes pleiteantes a leitura atenta deste Edital.
1.DO OBJETO
1.1 Contração da prestação de serviços de assessoria e consultoria nos sistemas de
informação de saúde, com ênfase no processamento, acompanhamento,
controle e avaliação dos seguintes sistemas: sistema de informação
ambulatorial do SUS - SIASUS, sistema de informação hospitalar descentralizado
- SIHD e sistema da atenção básica - SISAB e ESUS AB, junto a Secretaria de
Saúde do Município de Jurema-PE.

1.2 DO DETALHAMENTO DO OBJETO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS

QUANT
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UND

Preço
Médio
Admitido

Valor
Global
Admitido

1

CONTRATAÇÃO

DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ASSESSORIA

E

CONSULTORIA

NOS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DE SAÚDE, COM ÊNFASE NO
ACOMPANHAMENTO,
CONTROLE

E

AVALIAÇÃO

DOS SEGUINTES SISTEMAS:
SISTEMA

DE

INFORMAÇÃO

AMBULATORIAL DO SUS –
SIAUS,

SISTEMA

INFORMAÇÃO

12

MÊS

R$
2.616,67

R$
31.400,04

DE

HOSPITALAR

DESCENTRALIZADO – SIHD E
SISTEMA

DA

ATENÇÃO

BÁSICA – SISAB E ESUS AB,
JUNTO A SECRETARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
JUREMA/PE

1.3 O valor global máximo admitido para contratação deste Edital é de R$
31.400,04 (trinta e um mil, quatrocentos reais e quatro centavos),
cujos valores foram calculados tomando-se como base os valores médios
praticados no mercado local, conforme cotações anexas a este
documento.
1.4 DO PRAZO CONTRATUAL
O prazo de vigência do Contrato será até 12 meses, a partir da assinatura
do contrato.
2.0

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1

A regra geral trazida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso
XXI, é que a contratação de obras, serviços, compras e alienações deverá ser
precedido de devido processo licitatório, que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, e obedecendo aos princípios que regem a Administração
Pública e aos princípios que disciplinam os processos licitatórios.

2.2

O motivo maior da existência da licitação pública é o respeito ao Princípio
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Constitucional da Isonomia, uma vez que o Contrato Administrativo decorrente da
licitação pública vem ao final trazer benefícios econômicos ao contratado e, por
esse motivo, todos aqueles potenciais interessados em contratar com a
Administração Pública devem, nos termos da legislação vigente, ser tratados de
maneira isonômica por parte da Administração Pública.
2.3

Contudo, apesar da regra geral para se contratar com a Administração Pública, ser
a de realização de procedimento licitatório, o próprio inciso XXI do art. 37 da CF/88
diz que podem existir casos previstos na legislação infraconstitucional em que a
Administração Pública, respeitadas as formalidades legais, pode contratar de forma
direta.

2.4

Neste sentido, a nova Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, traz algumas
hipóteses, de casos excepcionais, em que a contratação pode ocorrer diretamente,
tal qual era e ainda pode ser fundamentado, observadas suas especificidades, na
Lei nº 8.666/93.

2.5

Das vias excepcionais possíveis, a que norteia este aviso, é a dispensa de licitação
em razão do valo, com fundamento no art. 75, inciso I combinado com o seu §3º, da
Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme transcrição a seguir:
Art. 75. É dispensável a licitação:
[...]
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$
108.040,82 (cento e oito mil quarenta reais e oitenta e dois
centavos), atualizado pelo Decreto Federal N° 10.922, de 30 de
dezembro de 2021 no caso de obras e serviços de engenharia ou
de serviços de manutenção de veículos automotores;
[...]
§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso
em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis,
com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação
de interesse da Administração em obter propostas adicionais de
eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais
vantajosa

2.6

Assim, com supedâneo no princípio finalístico, na forma do art. 5º da LINDB, por
meio do qual pretendeu o legislador conferir maior publicidade às contratações
diretas à luz da Lei nº 14.133/2021, o presente aviso almeja obter propostas
adicionais de eventuais interessados, para fins de seleção daquela mais vantajosa
no desiderato de, posteriormente, celebrar contratação direta por dispensa, na
forma do inciso I do art. 75 da Nova Lei de Licitações e Contratos.

2.7

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo
37: Regula a atuação da Administração Pública, Lei Nacional nº 14.133, de
01/04/2021: Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei Complementar nº
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123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar
nº. 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013: Dispõe
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras
providências, Decreto Federal nº 6.204, de 05/11/2007: Regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e empresas de
pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da
Administração Pública Federal e demais normas aplicadas a espécie.
3

DAS JUSTIFICATIVAS

3.1 A justificativa desta contratação segue conforme abaixo:
A complexidade dos Sistemas de Informação em Saúde requer, para sua boa
performance, pessoal técnico devidamente preparado para analisar e responder às
demandas, racionalizar as ações, de modo a reduzir os custos e aumentar e eficiência
dos serviços de atenção, maximizar a utilização dos recursos, exercer o controle de
forma e com ferramentas que o façam eficaz, potencializar o alcance dos programas e
estratégias.
3.2 A intenção pela opção de contratação por esta modalidade ocorreu pelos seguintes
fatos:
a) O enquadramento do valor no limite legal do art. 75, inciso I, da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021;
b) Que a falta de um serviço de assessoria e consultoria de sistemas de
informação de saúde poderá causar prejuízo a Administração;
3.3. A contratação de serviços de assessoria e consultoria, no âmbito desta Secretaria;
permitirá uma melhoria na qualidade dos serviços a serem executados e agilizará o
desenvolvimento das atividades.
Para isso fazem-se necessário a contratação de empresa com expertise na Gestão dos
Sistemas de Informação em Saúde, que irá, além de capacitar os servidores da Saúde,
orientar as decisões necessárias a boa execução do plano de saúde.
3.4. A presente Dispensa de Licitação só será efetivada após respeitado o disposto no §
3º do art. 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
4

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES
4.1 São obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços de acordo com as normas previstas neste Edital, bem como
no instrumento convocatório e contratual;
b) Prestação de serviço ocorrerá "in loco", e através das ferramentas de
comunicação disponíveis, a exemplo de telefone e e-mail. Serão sempre
realizados levantamentos das demandas de forma a manter sempre controlada.
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c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigida neste Edital,
bem como nos Instrumentos convocatório e contratual;
d) As despesas com transporte, bem como, qualquer outra relacionada à
prestação de serviço, é de total responsabilidade da contratada;
e) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se
fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos na Lei
14.133/2021 e posteriores alterações.
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de regularidade exigidas pela Lei
14.133/2021;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Edital ou na minuta de contrato.
h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.
4.2

São obrigações do CONTRATANTE:
a)
b)
c)

5

Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço prestado conforme objeto deste
edital, bem como do instrumento convocatório e contratual;
Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;
Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento dos produtos, de
forma parcial e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas
preestabelecidas neste Edital, instrumento convocatório e contratual;

DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1

O pagamento deverá ser realizado de forma parcelada, no final de cada mês,
conforme a prestação dos serviços e da Nota Fiscal atestada pela Secretaria
Municipal, acompanhada do recibo.

5.2

A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco,
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

5.3

A contratante não efetuara pagamento de título descontado, ou por meio de
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por
intermédio da operação de “factoring”.

5.4 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras
praças serão de responsabilidade da Contratada.
6

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

6.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias previstas no orçamento de 2022:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0213- Fundo Municipal de Saúde - FMS
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021301- Fundo Municipal de Saúde
10.122.0100.2311- Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS
3.3.90.39-00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

7
7.1

DA DELIBERAÇÃO E DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ADICIONAIS
Considerando o acima exposto, FICA AUTORIZADO a publicação do aviso de
contratação direta, no Site Oficial eletrônico da municipalidade, pelo prazo de 03
(três) dias úteis, objetivando a obtenção de propostas adicionais de eventuais
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

7.1.1 O período de acolhimento, para recebimento das propostas adicionais, iniciará no
dia 18/07/2022 e terá seu término no dia 21/07/2022 até às 13:00 (horário de
Brasília);
7.1.2 As propostas adicionais devem estar de acordo com a planilha indicada no item 1.0
deste
edital
e
deverão
ser
enviadas
para
o
e-mail:
secsaudejurema@gmail.com, até a data e hora final, indicadas no subitem
7.1.1.
8

DA QUALIFICAÇÃO TECNICA

8.1

Deverão apresentar Certidão(ões) ou atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, em nome da empresa licitante ou através do seu
responsável técnico, comprovando possuir a mesma aptidão para o desempenho
de atividades pertinentes e compatíveis em características, com o objeto desta
contratação, com as seguintes indicações:
a) Razão Social.
b) CNPJ.
c) Indicação do respectivo cargo ou função de quem o expediu.
d) Comprovação da prestação das atividades compatíveis em características
com o objeto desta contratação

9

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1 . Para efetivação da contratação da empresa mais bem classificada (ofertante do
menor preço) serão exigidas, exclusivamente, as condições de habilitação que
dispõe o inciso V da Lei nº 14.133, de 2021, e definidos no artigo 62 da mesma lei, a
saber:
IIIIIIIV-

Jurídica;
Técnica;
Fiscal, social e trabalhista;
Econômico-financeira.

9.2 Para habilitação jurídica, a empresa vencedora deverá apresentar:
a) Para Empresas Individuais: Declaração de constituição registrada na Junta
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Comercial acompanhada das respectivas alterações, quando houver;
b) Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, o qual
deverá estar devidamente consolidado e acompanhado das posteriores alterações,
se houver (Lei Federal nº 11.127, de 28 de junho de 2005);
c) Para Sociedade por Ações (sociedade empresária do tipo S/A): Ato constitutivo e
alterações subsequentes, acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores, em exercício;
d) Para Sociedade Civil (sociedades simples): Inscrição do ato constitutivo e
alterações subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto
de autorização e ato de registro e autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.2.1 A documentação referente às alíneas de “a” à “e” deve vir obrigatoriamente
acompanhada da cópia de documento oficial com foto do(s) responsável(eis) legal(ais) da
empresa.
9.3 Para comprovação fiscal, social e trabalhista, a empresa vencedora deverá
apresentar:
I. Prova de inscrição perante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ).
II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
a) Se o ramo de atividade da empresa for comércio, deverá apresentar prova de
inscrição estadual (CACEPE – Cadastro de Contribuinte do Estado onde a licitante
esteja sediada);
b) Se o ramo de atividade da empresa for prestação de serviços, deverá apresentar
prova de inscrição municipal (CIM, Alvará ou outro equivalente);
c) Se o ramo de atividade da empresa envolver comércio e prestação de serviços
deverá apresentar os documentos exigidos nos subitens a e b acima
III. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
OBS: Com relação a apresentação da regularidade com a Receita Federal
prevista no inciso anterior, será observado o que dispõe a Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº. 555 de 23/03/2020;
IV. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
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OBS: Em caso de isenção ou não incidência de tributos, a proponente deverá
apresentar documentos comprobatórios do fato.
V. Prova de situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da
apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa (Lei 12.440/2011).
VI. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).
9.4 Para comprovação da regularidade econômico-financeira, a empresa vencedora
deverá apresentar:
I. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
onde conste o prazo de validade e não havendo este, somente será aceita com data de
emissão não superior a 90 (noventa) dias.
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do
Estado onde seja localizado, referente aos processos distribuídos
pelo PJe (Processos Judiciais Eletrônicos);
a.1 A certidão descrita no subitem anterior somente será exigida
quando a própria certidão de falência ou recuperação judicial
contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos
judiciais eletrônicos.
9.5 Em atendimento ao disposto no artigo 63, inciso IV da lei 14.133/21, para a
habilitação do prestador mais bem classificado, serão exigidos, também, as respectivas
DECLARAÇÕES:
I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno
porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da
contratação, constantes do procedimento;
IV - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;
V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da
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Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e
VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de
2021.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
10.1 O cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo sujeitará
o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos da Lei Nacional nº
14.133, de 01/04/2021.
10.2 Com fundamento na Lei Nacional nº 14.133 de 01/04/2021, com base no art. 156
da Lei 14.133/21, infrações administrativas previstas nesta Lei com as seguintes
sanções:
I - advertência;
II - multa;
II - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
10.3 Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.
10.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Jurema, Estado de Pernambuco para dirimir
eventuais questões resultantes deste Aviso ou de sua interpretação, com renúncia
a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Jurema/PE, 18 de julho de 2022

LIDIANE CORREIA DE
CAMPOS
SALVINO:05298536476

Assinado de forma digital por
LIDIANE CORREIA DE CAMPOS
SALVINO:05298536476
Dados: 2022.07.15 16:47:57 -03'00'

______________________________________________
LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO
Secretária de Saúde
Port. 010/2021
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ANEXO - I
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO RELATIVO
A.............................................................
.., QUE ENTRE SI, CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE
JUREMA E A
...........................................................
Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE DE JUREMA/PE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
.........................Centro, Jurema, Pernambuco, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº............................., neste ato representado pelo(a) Secretario(a), xxxxxx, CPF sob o nº.
xxxxxxxxxxx , brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxx, a
empresa .................................., estabelecida a ..................................., inscrita no CNPJ
sob o nº.................., neste ato representada pelo Sr. .............................brasileiro,
...........,..............., residente e domiciliado à Rua............. cidade............................ inscrito
no CPF sob o nº ............ e RG nº................. ..doravante denominadas CONTRATANTE E
CONTRATADA, celebram o competente contrato, consoante o PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, DISPENSA N°002/2022, pela Lei nº 14.133/2021 e
alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições em sucessivo, mútua e
reciprocamente outorgam e aceitam a seguir:
1.0

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
Contração da prestação de serviços de assessoria e consultoria nos sistemas de
informação de saúde, com ênfase no processamento, acompanhamento,
controle e avaliação dos seguintes sistemas: sistema de informação ambulatorial
do SUS - SIASUS, sistema de informação hospitalar descentralizado - SIHD e
sistema da atenção básica - SISAB e ESUS AB, junto a Secretaria de Saúde do
Município de Jurema-PE.

2.0

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1

Os serviços serão prestados sob o regime de execução indireta, na modalidade de
empreitada por preço unitário.

3.0

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE:
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3.1

Fazem parte integrante e indissociável deste contrato, como nele estivessem
transcritos:
a)
b)
c)

4.0

O Edital da DISPENSA 002/2022 - FMS;
A proposta de preços da CONTRATADA;
Documentos de habilitação

CLAUSULA QUARTA – DOS PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL:

4.1. Nos preços unitários e global estão incluídas as despesas com administração de
pessoal, obrigações patrimoniais, encargos trabalhistas e previdenciários, transporte,
ferramentas e utensílios, equipamentos, uniformes, veículos, vale-transporte,
alimentação e todos os demais tributos e encargos decorrentes da execução das obras
objeto deste ajuste.
4.2

O valor global deste contrato é de R$ ............... (...................................).

5.0

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1

A execução dos serviços objeto deste Contrato terá o prazo de 12 (doze) meses,
contanto a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada nos
termos da Lei nº 14.133/2021 e posterior alteração.

6.0

CLAUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias previstas no orçamento de 2022:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0213- Fundo Municipal de Saúde - FMS
021301- Fundo Municipal de Saúde
10.122.0100.2311- Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS
3.3.90.39-00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
7.0

CLAUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO:

7.2

O pagamento deverá ser realizado de forma parcelada, no final de cada mês,
conforme a prestação dos serviços e da Nota Fiscal atestada pela Secretaria
Municipal, acompanhada do recibo.

7.3

A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco,
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

7.4

A contratante não efetuara pagamento de título descontado, ou por meio de
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por
intermédio da operação de “factoring”.

7.5 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras
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praças serão de responsabilidade da Contratada.
8.0
8.1

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:
Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas,
ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, as seguintes penalidades:

8.1.1 Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quais tenha a contratada concorrido diretamente;
8.1.2 Multa de 0,4%(quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na
retirada na Ordem de Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, após o que, a
critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato,
com aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do valor total contratado;
8.1.3 Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado em iniciar
os serviços, após a retirada da Ordem de Serviços, podendo resultar na rescisão
unilateral do contrato pela Administração;
8.1.4 Multa de 5% (cinco por cento) do valor total da fatura, quando for observado atraso
injustificado no desenvolvimento do serviço em relação ao prazo determinado para
a sua conclusão, ou se for constatado descumprimento de quaisquer das outras
obrigações assumidas pela Contratada, podendo resultar, em caso de reincidência,
na rescisão unilateral do contrato pela Administração;
8.1.5 Suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Jurema, bem como
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02(dois) anos, e declaração
de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave, tais como
apresentar documentação inverossímil ou cometer fraude, independentemente da
aplicação de outras penalidades previstas neste subitem.
8.1.6 Em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, de qualquer
descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa
prévia, multa de até 10% (Dez por cento) do valor total do contrato, de acordo com
a gravidade da infração.
8.1.7 Nos casos de declaração de inidoneidade, a licitante poderá, após decorrido o
prazo de 02(dois) anos de sua declaração, requerer a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a licitante ou
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.
8.2

As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais,
quando cabíveis.

8.3

As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não
eximindo a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao
Contratante.
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8.4

O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido
por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovado.
O caso fortuito ou força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código
Civil.

8.5

O valor correspondente a qualquer multa aplicada à Contratada, respeitado o
princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no Setor de
Tesouraria da MUNICÍPIO DE JUREMA/PE, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados do recebimento da notificação da penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES:

9.0

9.1 São obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços de acordo com as normas previstas neste Edital, bem como
no instrumento convocatório e contratual;
b) Prestação de serviço ocorrerá "in loco", e através das ferramentas de
comunicação disponíveis, a exemplo de telefone e e-mail. Serão sempre
realizados levantamentos das demandas de forma a manter sempre controlada.
c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigida neste Edital,
bem como nos Instrumentos convocatório e contratual;
d) As despesas com transporte, bem como, qualquer outra relacionada à
prestação de serviço, é de total responsabilidade da contratada;
e) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se
fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos na Lei
14.133/2021 e posteriores alterações.
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de regularidade exigidas pela Lei
14.133/2021;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Edital ou na minuta de contrato.
h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.
10.0
a)
b)

São obrigações do CONTRATANTE:
Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço prestado conforme objeto deste
edital, bem como do instrumento convocatório e contratual;
Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;
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c)

Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento dos produtos, de
forma parcial e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas
preestabelecidas neste Edital, instrumento convocatório e contratual;

11.0

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

11.1

A inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento contratual ensejará sua
rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93;

11.2

Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

11.3

A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei Federal nº. 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal,
quando cabível;

11.4

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.

12.0

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DIREITOS DA CONTRATANTE:

12.1

Reconhece a CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE, conferidos pelo art.
80, da Lei n° 8.666/93, em caso de rescisão administrativa.

13.0

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

13.1

Aplica-se à presente contratação os dispositivos da Lei n° 8.666/93, e, na lacuna
desta, subsidiariamente os Princípios Gerais do Direito.

14.0

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:

14.1

Fica eleito o Foro da Comarca de Jurema, para dirimir qualquer litígio oriundo do
presente contrato, que não puderem ser administrativamente solucionados,
renunciando, como renunciando têm a qualquer outro por mais privilegiado que
seja, até mesmo se houver mudanças de domicílio de qualquer das partes.
E, por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Jurema xx de maio de 2022.
CONTRATANTE
________________________________________
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CONTRATADA:
____________________________________
NOME DA EMPRESA CONTRATADA
CNPJ nº
REPRESENTANTE LEGAL
CPF nº
REPRESENTANTE LEGAL

Página 15 de 15

