PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022 - FMS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - FMS
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 SAUDE DE JUREMA/PE, pessoa jurídica de direito público, com
sede na PC Praça Onze de Setembro, 50, Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 10.369.937/0001-92, neste ato representada pela Secretária de Saúde, o Srª. LIDIANE
CORREIA DE CAMPOS SALVINO, PORT. 010/2021, 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL, COM TREINAMENTO PARA ADEQUADA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO
DE DIVERSOS SISTEMAS DE ENTIDADES NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, TAIS COMO DIRF, RAIS, SEFIP E SAGRES, DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA PE, conforme especificação abaixo:
1.1 DO DETALHAMENTO DO OBJETO

A consultoria deverá executar junto ao departamento de pessoal, sempre que
solicitado via protocolo, as seguintes rotinas:
No âmbito das obrigações principais deverá:
1- Assessorar na elaboração da folha de pagamento
a) Assessorar o atendimento e administração do quantitativo dos servidores,
Fundo Municipal de Saúde;
b) Incluir e alterar as informações nos dados cadastrais do servidor, conforme
documentação em ficha funcional;
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c) Emitir relatórios Gerenciais e Analíticos;
d) Emitir relatório por categoria, classe, vínculos, cargos, ato pessoal etc;
e) Realizar a parametrização individual e/ou coletiva do servidor, ou grupo, ou
classe ou cargos;
f) Adotar parâmetros de eventos com a inclusão, exclusão e modificação de
formulas e formas de cálculo consoante a legislação federal estadual e
municipal pertinente;
g) Realizar a emissão da ficha financeira;
No âmbito das obrigações acessórias do departamento de pessoal e recursos
humanos, a assessoria deverá conjuntamente com os servidores da
administração desempenhar no mínimo as seguintes rotinas, via protocolo:
a) Realizar a parametrização, consolidação, compilação e encaminhamento
das informações a serem repassadas aos demais setores e órgãos externos
especialmente ao SAGRES, SEFIP, DIRF, RAIS, PASEP, MANAD.
2 - SAGRES:
a) Realizar a extração dos dados no sistema informatizado de pessoal;
b) Realizar a importação para o software específico, SAGRES-Módulo Pessoal;
c) Analisar os dados por meio de auditoria prévia das informações conforme
parâmetros do sistema estabelecido pelo TCE-PE e resoluções adequadas;
d) Solicitar de imediato e por escrito as retificações de informações que
considerar inconsistentes no banco de dados;
e) Realizar a consolidação dos diversos órgãos da administração, que figurem
junto ao TCE-PE como Autarquia, Fundo, Fundação, para o adequado e válido
encaminhamento das informações;
f) Encaminhar os arquivos consolidados ao servidor indicado pela
administração para avaliação e encaminhamento.
g) Apresentar relatório final ao servidor indicado pela administração quanto ao
encaminhamento, alimentação e consequente validação do SAGRES.
h) Auxiliar a administração na retificação de informações já encaminhadas;
i) Auxiliar a administração no esclarecimento dos pontos de questionamento e
mensagem de alerta encaminhada pelo SAGRES- Módulo de pessoal;
j) A assessoria deverá trimestralmente em relatório sempre que considerar
pertinente propor melhorias no processo de alimentação e encaminhamento do banco
de dados a fim de torna-lo multifinalitario;

3 - SEFIP:
a) Realizar a extração dos dados no sistema informatizado de pessoal;
b) Realiza a importação para o software específico, SEFIP;
c) Analisar os dados por meio de auditoria prévia das informações conforme
parâmetros do sistema estabelecidos pela manual SEFIP;
d) Solicitar de imediato e por escrito as retificações de informações que considerar
inconsistente no banco de dados;
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e) Realizar a consolidação que considerar pertinente para o adequado
encaminhamento das informações;
f) Auxiliar a administração na emissão das guias de recolhimento do FGTS (GRF);
g) Auxiliar a administração na emissão de guia de pagamento de recolhimento da
Previdência Social servidor e patronal, através de Guia única ou por centro de custo;
h) Apresentar relatório trimestral ao servidor indicado pela administração quanto ao
encaminhamento de informações dos sistemas SEFIP;
i) O serviço deverá ser apresentado conforme calendário anual de alimentação do
SEFIP;
j) Os arquivos previamente analisados devem ser dirigidos ao servidor indicado pela
administração ao responsável possuidor de certificado digital e responsável pelo
encaminhamento correto e tempestivo dos arquivos;
k) A assessoria deverá mensalmente em relatório sempre que considerar pertinente
propor melhoria no processo de alimentação e encaminhamento do arquivo;
l) Deverá auxiliar quanto ao indevido e/ou insuficiência de informações para a
operacionalização do SEFIP de conectividade social;
m) Realizar estudos de retificação de guias GFIP e GPS;

4 - RAIS:
a) Realizar a extração de dados no sistema informatizado de pessoal.
b) Analisar os dados por meio de auditoria prévia das informações conforme
parâmetros do sistema estabelecido pelo sistema;
c) Caso solicitado auxiliar nas retificações das informações não repassadas
anteriormente ou incorretas;
d) Repassar informações ao responsável pelo certificado digital;
e) Caso solicitado auxiliar o envio do arquivo;
f) Responder as dúvidas e informações a respeito da RAIS aos servidores do
departamento de pessoal;
g) Faze a parametrização necessária do sistema de administração de pessoal para
atender as mudanças apresentadas em cada versão do GDRAIS.
5 - DIRF:
a) Realizar a extração de dados no sistema informatizado de pessoal;
b) Analisar os dados por meio de auditoria prévia das informações conforme
parâmetros do sistema DIRF;
c) Auxiliar nas retificações das informações não repassadas anteriormente ou
incorretas;
d) Repassar informações ao responsável pelo certificado digital do órgão;
e) Assessoria para dúvidas e informações a respeito da DIRF;
f) Disponibilizar pelo meio solicitado o arquivo DIRF para a consolidação com a DIRF
contábil;
g) Disponibilizar a ficha financeira e informe de rendimento anual junto ao
departamento de pessoal nos moldes e prazos previstos em lei;
6 - PASEP:
a) Realizar exportação de dados do sistema informatizado de folha de pagamento;
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b) Realizar a importação de dados para programa específico disponibilizado pelo
administrador do PASEP, o Banco do Brasil, através do software BBPASEP e
PASEPFOPAG;
c) Auxiliar na transmissão e recepção dos arquivos de pagamento e devolução do
PASEP, para pagamento do abono salarial via folha de pagamento, no software
específico de auto atendimento setor público fornecido pelo Banco do Brasil;
d) Apresentar relatório final ao servidor indicado pela administração;
e) Parametrizar o sistema de forma a atender os requisitos para o pagamento do abono
PIS ou PASEP;
7 - MANAD:
a) Realizar exportação de dados do sistema informatizado de folha de pagamento;
b) Realizar Importação para software específico SVA (Sistema Validador de arquivo)
fornecido pela RFB;
c) Auxiliar na transmissão dos arquivos junto a RFB;
8 - ESTUDO DE VIABILIDADE:
a) Realizar estudo de impacto abrangendo a simulação de aumento salarial;
b) Alteração da base de cálculo dos eventos;
c) Acréscimo de deduções;
d) Acréscimo de servidores;
e) Impacto Orçamentário mediante reestruturação de Centro de Custo;
f) Impacto Orçamentário mediante reestruturação de Cargos e Salários;
g) Elaboração de folha adicional de décimo terceiro;
h) Evolução em absoluto e percentual do período e viés;
i) Total da despesa por vínculo e viés;
j) Total da despesa por entidade (CNPJ) e viés;
k) Total da despesa por vínculo x entidade e viés;
l) Percentual de participação da despesa por vínculo e viés;
m) Percentual de participação da despesa por vínculo e viés;
n) Status do servidor e percentual no período viés;
o) Demonstração de ranking dos setores da despesa e viés;
p) Demonstração dos eventos do período disposição, inclinação e viés;
q) Comparação entre as origens e aplicações de verbas especifica;
9 - AUDITORIA:
a) Realizar auditoria nos dados Cadastrais periodicamente;
b) Emitir relatório final da auditoria e encaminhar para o servidor indicado pela
administração;
c) A auditoria deverá levar em consideração a legislação local disponibilizada pelo
Município;
10 - VISITAS:
a) Deverão ser realizadas no mínimo 01 (uma) visita mensal à administração que
deverá se converter em relatório de acompanhamento;
b) Deverão ainda comparecer sempre que solicitado para o esclarecimento de dúvidas
dos assuntos, sistemas e software utilizados pelo departamento de pessoal;
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c) Deverá comparecer sempre que solicitado para em conjunto ou separadamente
promover a correção ou a solução de eventuais equívocos quanto ao manuseio do
sistema e software relacionado;
11 - DO DÉCIMO TERCEIRO:
a) Elaborar a parametrização para a elaboração da folha de pagamento do 13º de
acordo com parecer jurídico;
b) Emitir parecer sobre os questionamentos;
c) Dirimir eventuais dúvidas quanto à verba;
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 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;
[...]
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§ 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 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 O Fundo Municipal de Saúde de Jurema-PE, na busca constante por maior qualidade na
gestão dos recursos humanos e pela melhoria dos serviços e das informações prestadas
aos segurados e dependentes, bem como aos órgãos de fiscalização interna, através do
Controle Interno Municipal, e aos de fiscalização externa, como o Ministério da
Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Tribunal de Contas, e Ministério Público,
tem como principal objetivo a ser alcançado com a contratação do serviço:
a) Proporcionar a gestão de forma integrada de recursos humanos, atribuindo
maior confiabilidade aos dados cadastrais, pessoais e funcionais, dos servidores
públicos aposentados e seus dependentes, bem como sistematizar atos
normativos da legislação de recursos humanos;
b) Atender as necessidades de gestão e planejamento estratégico relativo a
pessoal;
c) Racionalizar e padronizar os processos da área de recursos humanos,
diminuindo custos e aumentando a eficiência e eficácia;
d) Proporcionar ao órgão de recursos humanos controle mais eficiente e eficaz de
seus quadros, permitindo o cumprimento de dispositivos legais com maior
segurança e rapidez;
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e) Propiciar aos servidores públicos aposentados e seus dependentes
mecanismos mais eficazes e eficientes na obtenção de informações, vantagens e
benefícios;
f) Permitir a geração de informações gerenciais com vistas a subsidiar os
processos decisórios da gestão de RH e da Folha de Pagamento;
g) Efetuar os cálculos da Folha de Pagamento, inclusive os retroativos de
quaisquer alterações funcionais e financeiras, de forma automática, sem
interferência manual;
h) Minimizar interações manuais, decorrentes de alterações de legislações e
judiciais;
i) Controlar os gastos com a folha de pagamento de benefícios, evitando erros e
omissões nos valores a pagar;
k) Permitir a realização de auditoria permanente na folha de pagamento pelos
órgãos de fiscalização através de sistema de informação, como: CADPREV,
SAGRES e SEFIP.
3.2Isto posto, em função das evidentes exigências regulamentares torna-se
indiscutivelmente necessária a contratação de empresa especializada para
assessoramento permanente.
3.3 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 técnico consultor poderá causar prejuízo a Administração;
3.4. A Administração Municipal opta, depois de avaliados os aspectos/fatos que a norteiam,
considerando não possuir em seu quadro de servidores, profissionais que possam prestar
estes serviços, ora necessários, justifica a contratação direta como via adequada e efetiva
para eliminar os danos ao interesse público;
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

DO PREÇO MÉDIO PARA CONTRATAÇÃO

4.1 A aceitabilidade por parte do Município de Jurema, solicitante será aferida a partir dos
preços constantes na planilha abaixo, sendo o preço o máximo estimado.
4.2

Com base na cotação de preços acima, o valor máximo admitido para contração é de

R$: 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), conforme planilha abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
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VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO
ADMITIDO

01

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA ÁREA DE
RECURSOS
HUMANOS
E
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL,
COM
TREINAMENTO
PARA
ADEQUADA
UTILIZAÇÃO
E
ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS
SISTEMAS DE ENTIDADES NO
ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE
GESTÃO
DE
RECURSOS
HUMANOS, TAIS COMO DIRF,
RAIS, SEFIP E SAGRES.

MÊS

12

R$
1.900,00

R$ 22.800,00

4.3 Quaisquer tributos, custos e/ou despesas diretas ou indiretas omitidas na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o (s)/serviço(s)
ser(em) fornecido(s) sem ônus adicionais.
4.4 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas, sendo que o órgão promotor do procedimento administrativo não
será, em nenhum momento, responsável por esses custos, independentemente do
resultado do processo administrativo.
4.5 Qualquer desconformidade dos valores das planilhas com a legislação tributária,
com encargos sociais ou outros, a licitante ficará sujeita a pena de desclassificação.
4.6 Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
deverão estar inclusos no preço ofertado.
4.7 Qualquer proposta com valor superior ao estimado em cada lote será
automaticamente desclassificada.
4.8 Serão considerados excessivos quaisquer valores superiores ao valor estimado por
esta Administração.
5

DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será realizado mensalmente após liquidação das notas de empenhos,
atestado de conferência dos serviços por parte do órgão competente, por meio de
transferência bancária, cheque ou de deposito bancário, o comprovante será emitido via
e- mail ou fax.
5.2 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos
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apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser
processada e não paga;
5.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso
gere o direito a acréscimos de qualquer natureza;
5.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra
circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do
item acima fluirá a partir da respectiva regularização;
5.5 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;
5.6 O Contratante não efetuará 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”;
5.7 As despesas bancárias decorrentes de transferência 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:

AÇÃO: 2311 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA
GESTÃO DO SUS
ÓRGÃO: 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0100 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA
JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 15001002 – IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
7
7.1

DA DELIBERAÇÃO E DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ADICIONAIS
Considerando o acima exposto, FICA AUTORIZADO a publicação do aviso de
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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
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;
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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).
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
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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 ou recuperação judicial 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.
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. 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 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.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1 O contrato advindo do presente processo licitatório a ser firmado com o(s) licitante(s)
vencedor(es) do certame terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
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sua assinatura para o fornecimento do objeto deste termo de referência, podendo ser
prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei nº 14.133/2021.
10.2

Os Contratos celebrados entre a Contratada e terceiros, a que se refere o item
anterior, reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo
qualquer relação jurídica entre estes e o Fundo Municipal de Saúde de Jurema/PE.

10.3

A execução das atividades subcontratadas pressupõe o cumprimento das normas
legais, regulamentares e contratuais.

11.

DO REAJUSTE DOS PREÇOS

11.1

Os valores informados pela(s) licitante(s) em sua(s) proposta(s) final(is) serão fixos

e irreajustáveis.
11.2

A atualização financeira do valor contratado terá como base o Índice Geral de

Preços ao Consumidor - IPCA/IBGE.
12.DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 O acompanhamento e a fiscalização dos serviços serão exercidos e supervisionados
pela equipe designada por seus órgãos competentes, através do fiscal de contrato
devidamente designado para este fim.
13.

DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

13.1 São obrigações da CONTRATADA:



Fornecer os serviços de acordo com as normas previstas neste edital, bem como no
instrumento contratual;
Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica
exigida neste termo de referência, bem como no Instrumento contratual;

13.2 São obrigações da CONTRATANTE:




Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste termo de referência,
bem como do instrumento 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 Contratual e seus anexos;

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
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14.1

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.

14.2 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
14.3
14.4

Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.
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 16:48:34 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ Nº 10.369.937/0001-92
LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORT. 010/2021
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ANEXO - I

MINUTA DE CONTRATO
PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 –
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA PE
CONTRATO Nº______/2022
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA E DE
OUTRO A EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 003/2022.
Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE JUREMA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº
10.369.937/0001-92, com sede na Praça Onze de Setembro, nº 50, centro – Jurema-PE, CEP:
55.480-000, representada neste Secretária de Saúde. ***********************************, inscrita
no CPF/MF sob o nº
e RG nº
-SDS/PE,
brasileiro, solteiro, residente na Rua
,
Jurema/PE,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado, a empresa
, brasileiro, estado civil, profissão, residente a
xxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob o nº
, Identidade nº
SSP/PxxE, celebram o competente contrato,
consoante a Dispensa de Licitação nº 003/2022, nos temos da Lei Federal nº 14.133, de
01 de abril de 2021, e demais normas pertinentes a homologação, têm entre si justo e
acordado o seguinte:
I. DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui o objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM TREINAMENTO PARA
ADEQUADA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE ENTIDADES
NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, TAIS COMO
DIRF, RAIS, SEFIP E SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA PE.
DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTOS:
CLÁUSULA SEGUNDA - Pelo objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total mensal de R$:...... (..................), pelo período de 12 (doze)
meses, totalizando um valor de R$: ............ (
):
Parágrafo Único - No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos,
fretes, seguros, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado.
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II. DA PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
CLÁUSULA TERCEIRA - O contrato advindo do presente processo licitatório terá vigência
de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos
termos do Art. 111 da Lei nº 14.133/2021.
III.

DA FORMA DE PAGAMENTO:

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será realizado mensalmente após liquidação das notas
de empenhos, atestado de conferência dos serviços por parte do FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE DE JUREMA, por meio de transferência bancária, cheque ou de deposito bancário, o
comprovante será emitido via e- mail ou fax. As notas fiscais dos produtos deverão ser
enviadas, acompanhada do recibo e demais documentos e comprovações que forem
necessárias, para o endereço do da Prefeitura Municipal da Jurema, que fica localizado na
Praça Onze de Setembro, nº 50, centro – Jurema-PE, CEP: 55.480-000.
CLÁUSULA QUINTA - A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ
dos documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não
ser processada e não paga;
CLÁUSULA SEXTA - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere
o direito a acréscimos de qualquer natureza;
CLÁUSULA SÉTIMA - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como,
qualquer outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento
constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização;
CLÁUSULA OITAVA - 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;
CLÁUSULA NONA - O Contratante não efetuará 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”;
CLÁUSULA DÉCIMA - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para
outras praças serão de responsabilidade da Contratada.
IV.

DO REAJUSTE DOS PREÇOS:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os valores informados pela(s) licitante(s) em sua(s)
proposta(s) final(is) serão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A atualização financeira do valor contratado terá como
base o Índice Geral de Preços ao Consumidor - IPCA/IBGE.
V.ALTERAÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÕES:
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições
estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários,
limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos
do Art. 125 da Lei nº 14.133/2021.
VI.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A despesa decorrente da contratação será suportada e
correrão à conta do orçamento próprio do MUNICÍPIO DE JUREMA, nas dotações a seguir
descritas:

AÇÃO: 2311 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
ÓRGÃO: 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0100 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO –
PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 15001002 – IDENTIFICAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Poderá ocorrer remanejamento de dotação
caso se faça necessário para a devida readequação das futuras despesas.
VII. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL, COM TREINAMENTO PARA ADEQUADA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE
DIVERSOS SISTEMAS DE ENTIDADES NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS, TAIS COMO DIRF, RAIS, SEFIP E SAGRES, conforme segue
abaixo:
a) Proporcionar a gestão de forma integrada de recursos humanos, atribuindo maior
confiabilidade aos dados cadastrais, pessoais e funcionais, dos servidores públicos
aposentados e seus dependentes, bem como sistematizar atos normativos da legislação de
recursos humanos;
b) Atender as necessidades de gestão e planejamento estratégico relativo a pessoal;
c) Racionalizar e padronizar os processos da área de recursos humanos, diminuindo custos
e aumentando a eficiência e eficácia;
d) Proporcionar ao órgão de recursos humanos controle mais eficiente e eficaz de seus
quadros, permitindo o cumprimento de dispositivos legais com maior segurança e rapidez;
e) Propiciar aos servidores públicos aposentados e seus dependentes mecanismos mais
eficazes e eficientes na obtenção de informações, vantagens e benefícios;
f) Permitir a geração de informações gerenciais com vistas a subsidiar os processos
decisórios da gestão de RH e da Folha de Pagamento;
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g) Efetuar os cálculos da Folha de Pagamento, inclusive os retroativos de quaisquer
alterações funcionais e financeiras, de forma automática, sem interferência manual;
h) Minimizar interações manuais, decorrentes de alterações de legislações e judiciais;
i) Controlar os gastos com a folha de pagamento de benefícios, evitando erros e omissões
nos valores a pagar;
k) Permitir a realização de auditoria permanente na folha de pagamento pelos órgãos de
fiscalização através de sistema de informação, como: CADPREV, SAGRES e SEFIP.
j) Atendimento via telefone convencional, fac-símile e telefone móvel disponibilizados das 8h
às 18h, e via correio eletrônico durante 24h, de segunda-feira a sexta-feira.
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os serviços serão iniciados após a assinatura do contrato,
pelo gestor do ÓRGÃO COMPETENTE;
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os serviços prestados em desacordo com o repassado pelo
Município de Jurema, serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso,
obrigando-se a contratada a refazê-los no prazo estipulado pela Secretaria, sob pena de ser
considerado em atraso quanto ao prazo de entrega;
CLÁUSULA DÉIMA NONA - Os prazos de realização dos serviços admitem prorrogações,
nos termos do Art. 107 da lei 14.133/2021.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Todas as prorrogações de prezo deverá ser justificada por escrito
e previamente autorizada pela Autoridade Superior.
VIII. DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços
serão exercidos e supervisionados pela equipe do FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE
JUREMA através do fiscal de contrato devidamente designado para este fim.
IX. DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES:
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA –
5.1

São obrigações da CONTRATADA:



Fornecer os serviços de acordo com as normas previstas neste termo contratual, bem
como no instrumento contratual;



Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica
exigida neste termo de referência, bem como no Instrumento contratual;

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA –
5.2


São obrigações da CONTRATANTE:

Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste termo de referência,
bem como do instrumento contratual;
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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 termo de referência, Instrumento Contratual e seus anexos;
X.

DAS INFLAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUAR - Conforme Art. 155 da Lei 14.133/2021, o contratado será
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa à inexecução total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente
justificado;
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou
prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - praticar
atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013..
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Conforme Art. 156 da Lei 14.133/2021, serão aplicadas
ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientações dos órgãos de controle.
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§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente
pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não
se justificar a imposição de penalidade mais grave.
§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital
ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e
será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art.
155 desta Lei.
§ 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável
pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
§ 5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do
caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos
incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável
de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de
análise jurídica e observará as seguintes regras:
I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de
ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada
por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da
entidade;
II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério
Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de
competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades
referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo.
§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada
judicialmente.
§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração
Pública.
CLÁSULA VIGÉSIMA SEXTA – Conforme Art. 157 da Lei 14.133/2021, na aplicação da
sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 desta Lei, será facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) duas úteis, contado da data de sua intimação.
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XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA- A Dispensa nº 003/202 e seus anexos fazem parte
integrante e inseparável do presente instrumento contratual.
DO FORO
CLÁUSULA VIGESIMA OITAVA - As partes elegem o Fórum da Comarca de Jurema- PE,
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir
qualquer dúvida ou ações, porventura, oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após
lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 03 (três) vias de igual
teor, pelas partes e 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.
Jurema, _____ de __________ de 2022.

__________________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
CNPJ: 10.141.489/0001-75
SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATANTE

___________________________________
NOME:
CNPJ:
CONTRATADO
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ANEXO – II
“MODELO” DECLARAÇÃO CONJUNTA
AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022
A empresa
o nº

, inscrita no CNPJ/MF sob
sediada na

,

Telefone
, fax
, e-mail
, por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da dispensa supracitado, DECLARA
expressamente, sob as penalidades cabíveis, 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 (Leinº. 9.854/99).
a)

b)

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame

licitatório;
que a localização da licitante está de acordo com o endereço de domicílio
constante na documentação apresentada para o certame;
c)

declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
supervenientes impeditivos para contratar com a Administração, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art.
32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
d)

Cidade (

),

de

de 2022.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
CPF N°
Observação: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa
licitante ou com o carimbo que conste a identificação e o CNPJ.
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ANEXO - III
(MODELO) - DECLARAÇÃO (GRAU DE PARENTESCO).
(documento obrigatório).

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022

A empresa:
no CNPJ nº
o(a) Sr(a)

, inscrita
, por intermédio de seu representante legal

, inscrito no CPF nº
e
portador(a) da Carteira de Identidade nº
.
DECLARA, para os devidos fins que a empresa nesta citada, não mantém em seu quadro
de pessoal pessoas que tenham qualquer relação de parentesco (ascendente,
descendente ou colateral) com servidores que compõem a Administração Pública do
Município de Jurema, para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da
presente licitação.

Cidade (

),

de

de 2022.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
CPF N°

OBSERVAR: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa
licitante ou com o carimbo que conste a identificação e o CNPJ.
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