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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.11.01.1-PE
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E
SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.° 8.666 DE 21/06/93 ALTERADA PELA LEI N.° 8.883/94 DE 08.06.94 E
LEI 9.648/98 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS
ALTERAÇÕES E LEI 12.846/2013.
1. OBJETO: Aquisição de veículos tipo Ambulância, destinadas às atividades desenvolvidas
pelo Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Horizonte/CE.
2- JUSTIFICATIVA: A aquisição viso à melhoria e ampliação dos serviços de saúde oferecidos
à população no Município de Horizonte.
3- ESPECIFICACÕES DOS BENS:
Item

Descrição

UnId. Quant.

VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA: em aço ou monobloco e original
de fábrica. O km. Air-Bag P1 05 ocupantes da cabine. Freio c/ (A.B.S.) nas 4
rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adoptado p/
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível =
gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (tlex);
Potência mín. de 85cv; Tanque de Combustível: Capac. mín. = 50 L. Freios e
Equipamentos
Obrigatórios
exigidos
pelo
Suspensão.
CONTRAN;
Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno,
c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.
Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não
deve ser acondicionado no salão de aterídimento. Sist. Elétrico: Original do
veículo, c/ montagem de bateria de no mín. 60 Ah do tipo sem manutenção.
12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p1 d emprego simultâneo de todos os
itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em
movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação
ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do
tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente
inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín. de 1.000 mm e máx. de 1.300 mm.
largura mín. de 250 mm e máx. de 500 mm e altura mín. de 55 mm e máx. de
110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o
atendimento , norma SAE .1575. SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos
ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria
classe 1. p1 o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/
amplificador de potência mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons
distintos. Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um)
metro de no mm 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à
norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e direlrizes nos Sist. de sirenes
eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo. mín. 3
L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado
pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. Sugerido
pelo
FNS
Fundo
Nacional
de
Saúde
https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/detalhar-equipamento 2/2
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas
compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do
item 5.12 da NBR 14.561 .Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist.
À
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de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín. 15.000 BTUs.
Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mm. 1.800 mm de compr. Provida de 5151.
de elevação do tronco do paciente de mm. 45 graus e suportar peso mm. de
100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de
Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos
Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT
NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente
credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de
atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar.
de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a
serem utilizados no atendimento às vitimas. As paredes internas, pisa e a
divisória deverão ser em plástico reforçado cI fibra de vidro laminadas ou
Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguivel, ambos c/ espessura mín. de
3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção
antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostótica. Um suporte p1 soro e
plasma: Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda,
p1 auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p1
objetos, na lateral direita, acima da maca. em ABS auto-estinguível ou
compensado naval revestido interna e externamente em material
impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesiva p1
grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô.
vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal. SUS e Ministério da
Saúde e PMH. Ano/Modelo 2018/2019. Emplacado e licenciado.
VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA: O km, adap. p1 AMS SIMPLES
REMOÇÂO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr.
total mm. 4.740 mm; Comp. mm. do salão de atend.o 2.500 mm; AI. Int. mm. do
salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não
especificadas e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da
carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá
possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist.
mm . de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend.
deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial . deverá ser feita por no mm. 4
luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mm. de 150 mm, em base
estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A
iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg.
manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente
e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador
principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo Unid
único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com fteq.
Mm. de 90 flashes por minuto, quando acionada com lente injetada de
policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico
c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons
distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no
mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1
cilindro de oxigênio de no mín. 161. . Em suporte individual, com cintas
reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou
capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes,
equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na
região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro,
umidificador p1 02 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões
IN/OUT normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o
resfr/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. oriqinal
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do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p1 ar condicionado,
ventilação, aquecedor e desembaçador. P1 o compart. paciente, deverá ser
fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um
sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral
nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser
com mm. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com
no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada paro frente; c/ pés
dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos,
que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham:
colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto da salão de
atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentida
traseira-frente do veículo. Confeccionada em alumínio de no mínimo 1
polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação na teto, instalados sobre o
eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro
deslizõvel, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de saio. Piso:
Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou
similar em cor clara, de alfa resistência, lavável, impermeável, antiderrapante
mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado
esquerda). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura
espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário
tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de
50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com
aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com
uma altura de 0.70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veiculo,
composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros
traseiros; Bem como, as marcos do Governo Federal/PMH. Ano/Modelo
2018/2019. Emplacado e licenciado,
3.1- CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
4- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS BENS:
4.1- Entregar os bens licitados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da autorização
de fornecimento/ordem de compra, nas locais determinados pelo Fundo Municipal de
Saúde.
5- CARTA PROPOSTA:
5.1- A Carta Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário
específico, conforme o Anexo II do instrumento convocatório, e enviada exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sem a Identificação do fornecedor, contendo a caracterização
do produto proposto no campo discriminado, contemplando os itens, em conformidade com
o termo de referência - Anexo 1 do Edital, a qual deverá conter:
5.1.1- A modalidade e o número da licitação:
5.1.2- Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte;
5.1.3- Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edital:
5.1.4- Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
5.1.5- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida
consignada no edital, contendo a indicação da marca, quando se tratar de aquisição de
bens;
5.1.6- Os valores unitários e totais de cada item cotado, bem como o valor global da
Carta Proposta por extenso;
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5.1.7- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todos os despesas
incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos
e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.
5.1.8- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).
5.2- O encaminhamento de Carta Proposta pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável
por todas os transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas Cartas Propostas e lances.
5.2.1- A Carta Proposta escrito será elaborada em conformidade com o disposto no
Anexo II- Modela de Carta Proposta.
5.2.2- A licitante deverá encaminhar em anexo, no Sistema, sua CARTA PROPOSTA, na
forma do Anexo II do Edital, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile
(zip). O nome do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexo I.zip, e o tamanho
de cada arquivo não poderá exceder a 500Kb.
5.3- Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas cosas
decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os
números após as duas casas decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda
corrente nacional.
5.3.1- Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativa do bem
cotado.
5.3.2- Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais,
tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a
contratação, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o
valor estipulado na referida Carta Proposta;
5.3.3- Os preços propostas serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro argumento não prevjsjo em lei.
5.3.4- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a
contratação, insertas no Termo de Referência, que serão considerados preços máximos para
efeito de contratação. Não serão adjudicadas Cartas Propostas com valor superior aos
preços unitários e totais estimados para a contratação.
5.3.5- Na análise das Cartas Propostas de Preços o Pregoeira observará o Menor Preço
por Item, expresso em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por
Item.
5.4- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos
licitantes.
5.4.1 - A Carta Proposta deve contemplara quantitativo do item em sua totalidade conforme
licitado.
5.5- O prazo de validade da Carta Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivas da sessão de abertura desta licitação, conforme artigo 6° da Lei n°.
10.520/2002. Caso a licitante não informe em sua Carta Proposta o prazo de validade, será
considerado aquele definida no Edital.
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5.6- A apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciência claro de todos os
termos do edital e seus anexos, em especial quanta à especificação dos bens e as
condições de participação, competição, julgamento e formalização do contrato, bem
como o aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável,
notadamente às Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93.
5.7- Somente serão aceitos Cartas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema,
inclusive quanto aos seus anexos, não sendo admitido o recebimento pelo Pregoeira de
qualquer outro documento, nem permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues
à Pregoeira por meio do sistema.
5.8- Será desclassificada a Carta Proposto apresentada em desconformidade com o
disposto neste item.
5.9- Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço
inicial, depois de declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá
encaminhar Carta Proposta final consolidada, em original, devidamente assinada, com os
preços atualizados, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, para o endereço: Av. Presidente
Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. Att. Comissão Permanente de
Pregão de Horizonte-Ce.
5.9.1- A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua
portuguesa, com a identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada,
devidamente rubricada em todas as folhas e ds'~ihada pela representante legal da empresa,
contendo os seguintes dados:
a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório
somente para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários
poderão ser apresentados após o julgamento da licitação;
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa física ou
jurídica), aposição do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ
ou CPF;
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o
nome. CPF. RG, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço
completa, incluindo Cidade e UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do
documento que dá poderes para assinar contratos em nome do empresa. Obrigatório
para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados poderão ser
apresentados após o julgamento da licitação.
5.9.2- A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitas tratados no
subitem 5.1, inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item co novo valor
proposto, atualizados em consonância com o preço obtido após a fase de
lance/negociação.
5.9.3. A proposta final consolidada por item não poderá conter valores unitários e
totais superiores ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação,
independentemente do valor total, devendo o licitante readequar o valor do item aos
valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo licitatório do qual do
Edital é parte integrante.
6 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.1- OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, na forma dos
artigos 27 a 31 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à presente
licitação mediante o apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub Itens 6.3 a
6.7), os quais serão analisados pela Pregoeira quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de
validade.
-
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6.2- Os documentos de Habilitação compreendidos nos Itens 6.3 a 6.7 deste termo de
referência deverão ser remetidos imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, após a
solicitação da Pregoeira, por e-mail à Comissão Permanente de Pregão, com posterior
encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado
a partir do 1° dia útil subsequente ao envio eletrônico.
6.2.11- O e-mail para envio dos documentos necessários à habilitação é:
pregão@horizonte.ce.gov.br
6.2.2- O endereço para entrega dos documentos em original ou cópia autenticada é:
Av. Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. Att. Comissão
Permanente de Pregão de Horizonte-Ce.
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6.3- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público
de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial
ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta
onde tem sede a matriz.
6.3.2-ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS ADITIVOS
E/OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público
de empresa mercantil do Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no
coso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o
registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
6.3.3- INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da
diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência,
apresentar o registro no Cartório de Registro dos Pessoas Jurídicas do Estado onde opera
com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
6.3.4- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeiro em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.3.5- Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF.
do Sócio - Administrador e ou Titular da Empresa.
6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
conforme o caso, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.4.3- Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União
(inclusive contribuições sociais), com base na Portaria Conjunto RFB/PGFN n° 1.751, de
02/10/2014;
6.4.4- Prova de Regularidade relativa o Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante;
6.4.5- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante:
6.4.6- Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço
(FGTS):
6.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título V11-A das
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Consolidações das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452. de 10 de maio de
1943.
6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.5]- Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica:
6.5.2- Capital social mínimo ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por
cento) do valor arrematado, podendo a comprovação ser feita através da apresentação
da Certidão Simplificada emitida pela Junto Comercial da sede da licitante ou outro
documento legal.
6.6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.6.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para
desempenho de atividades compatíveis com o objeto da licitação.
6.6.1.1- Em se tratando de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado,
.
este deverá vir obrigatoriamente com firma reconhecida do assinante;
6.6.1.2- O atestado deverá ser emitido em papel timbrado que identifique a pessoa
jurídica declarante, com nome e cargo do signatário:
6.6.1.3- Não será aceito atestado emitido pelo licitante em seu próprio nome, nem os
que se refiram a períodos de testes, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum
outro que não tenha se originado de contratação;
6.6.1.4- Os licitantes deverão apresentar apenas atestado necessário e suficiente para
comprovação do exigido;
6.6.1.5- O atestado deverá conter as seguintes informações básicas:
a) Nome do contratado e do contratante:
b) Identificação do contrato com tipo ou natureza dos produtos;
c) Declaração satisfatória na entrega do objeto.

•

6.7- DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.7.1- Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854. de
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 70, da Constituição
Federal, não emprego menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante nos
Anexos do edital;
6.7.2- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada
inidõnea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do
art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art. 32, §20, da Lei N°.
8.666/93), conforme modelo constante nos Anexos do edital;
6.8- No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, a
documentação mencionada nos subitens 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela apresentação
do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Prefeitura de Horizonte, assegurado, neste
caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes, o qual deverá ser
entregue acompanhado dos documentos tratados nos subitens 6.6 e 6.7 deste termo de
referência, cuja autenticidade e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira.
6.8.1-A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de
Horizonte deverá encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto do edital.
6.9- Será inabilitado o licitante que não atender as exigências do edital referentes à fase de
habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdo e forma.
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7- VIGÊNCIA DO CONTRATO:
7.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da dato de sua assinatura e
ficará adstrito a vigência dos respectivos créditos orçamentários ou até a entrega da
totalidade dos bens licitados.
8 - PAGAMENTO:
8.1- O pagamento será feito na proporção da entrega dos bens licitados, de conformidade
com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal do
contrato, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais).
Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do contratado, todas atualizadas, observadas as
condições da proposta.
8.2- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento das notas
fiscais devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, acompanhadas das Certidões
Federal (abrangendo as contribuições sociais). Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do
contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta e editalícias, através
de crédito na Conta Bancário do fornecedor ou através de cheque nominal.
9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1- A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de
Saúde/ Proposta de emenda N° 07557.784000/1177-14. Proposta de Emenda N°
07557.784000/1177-035 e Programa de Origem do Ministério da Saúde, na seguinte dotação
orcamentária:
Unidade
Projeto de
Elemento de
órgão
Ação
Fonte
Orçamentária
Atividade
Despesa
01
05
10302 0020
2.028
4.4.90.52.00
003/009

.

10 - FISCAL DO CONTRATO:
10.1- A execução do contrato será acomponh lada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Carlos da
Silva, doravante denominado fiscal de contrato, o qual deverá exercer em toda a sua
plenitude a ação de que trota o art. 67 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
11 - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, parte
integrante do contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade
profissional e ética;
b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou
orientações se obriga a atender prontamente;
C) Arcar com as despesas de entrega dos produtos/bens nos locais determinados pela
contratante, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas
e eventuais passivos, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de
funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e
serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc, e
ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) a
inexistência de qualquer vinculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a
contratante;
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do
contrato a ser firmado;

11
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e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da contratante;
f) Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao
comportamento, discrição e urbanidade no relação interpessoal;
g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar
sempre dentro dos prazos estabelecidos;
h) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na
formado § 10 do artigo 65 da Lei n°8.666/93.
12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho;
b) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a
todas as informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de
que trata o termo de referência, parte integrante do contrato;
c) Efetuara pagamento conforme clausula convencionada no instrumento contratual.
.
13 - SANÇÕES:

13.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de
assinar o contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte e será descredenciado
no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prejuízo de
aplicação dos seguintes multas e das demais cominações legais:
13. 1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de:
a) recusar-se a assinar o contrato;
b) apresentar documentação falsa exigido para o certame;
c) não mantiver a proposta ou lance;
d) fraudar na execução do fornecimento/contrato;
e) comportar-se de modo inidõneo;
13.1.2 - multa moratória de 0.5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na
execução do contrato, contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço
constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da solicitação,
caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos bens;
13.1.3 - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na
hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens;
13.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de
sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações
definidas neste instrumento ou em outros documentos que o complementem, não
abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes
penas:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da
requisição, ou do valor global do contrato, conforme o caso;
13.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM.
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13.3.1- Se o valor do multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.
13.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido
será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado
mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4- Constituem motivos para rescisão do contrato:
13.4.1- o descumprimento das condições contratuais ou o seu cumprimento de forma
irregular;
13.4.2- a não retirada da respectiva noto de empenho ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
13.4.3- a não aceitação da redução do preço ofertado, quando se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
13.4.4- razões de interesse público; e
13.4.5. quaisquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei n°8.666/93.
14- DISPOSIÇÕES FINAIS:
•14.1- Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, Constando todas as condições necessárias e
suficientes, ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
destinações em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme disposto nos incisos 1, II e III do
art. 3° da Lei W. 10.520/02.
14.2- Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o
valor estimado aos licitantes antes de concluído a fase de lances.
14.3- Vale ressaltar que, no pregão, a Lei n° 10.520/02 e os Decretos n° 3.555/00 e no 5.450/05
não exigem a obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um
anexo ao edital.

o
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.11.01.1 -PE
ANEXO Ii -MODELO DE CARTA PROPOSTA
CARTA PROPOSTA

Número do Pregão:

Objeto:.

Item:

Especificação do Objeto:
(constando toda o especificação do
Anexo 1)

Quantidade:

Marca:

Valor
unitário
R$

Valor
total

1.
2.
Prazo de Entrega:

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre
o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução
do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de
habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).
Data:
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1.

ANEXO III
SOfItO DE DECLÀRAÕÃO

1. - DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICACÃO DO FORNECEDOR) DECLARA:

.

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente
para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará,
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei no 9.854. de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprego menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.
b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidônea para
licitar e contratar com a Administração Pública, e da inexistência de fato superveniente
impeditivo de sua habilitação ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §20, da Lei n.°
8.666/93).

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

(CE).

de

20
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DECLARANTE
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.11.01.1 -PE
ANEXO IV MINUTADO CQNBAIQ

CONTRATO N°:
CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, E DO
PARA O FIM QUE NELE SE
OUTRO
DECLARA.
MUNICÍPIO DE HORIZONTE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°23.555.196/0001-86 e CGF n°06.920.288-5. com sede Av. Presidente Castelo
Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo
Municipal de Saúde, neste ato representado pelo Gestor, Sr. Everardo Cavalcante Domingos,
estabelecida na
aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado
neste ato representado pelo(a)
inscrita no CNPJ sob o n.°
Sr(a).
portador(a) do CPF n°
apenas denominada de
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n°2018.11.01.1,
em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei dos Licitações Públicas, c/c os termos
da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.

.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente contratação é Aquisição de veículos tipo Ambulância,
destinadas às atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referencia.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
3.1. O valor global da presente avença é de R$
(._.) a ser pago na proporção da
entrega dos produtos, segundo os ordens de compras expedidas pela Administração, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais, Municipais, FGTS. CNDT do contratado,
todas atualizadas, observadas os condições da proposta e o seguinte:
[lTuAj

ESPECIFICAÇÕES

UNID.

QUANT. MARCA R$ UNIT

R$ TODA

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze)
meses da contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação
Getúlio Vargas.
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação
e encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.1, observadas as disposições
editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque
nominal.
3.4. O contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A
Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Horizonte-Ce.
coMIssÃo PERMANENTE DE PREGÃO
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3.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômico extraordinária e
extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal
situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na forma do artigo 65. li, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
vigerá até o dia
de
ou até a entrega da totalidade dos
de
produtos/bens licitados, adstrito a vigência dos respectivos créditos orçamentários.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. A despesa decorrente deste contrato correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura
Municipal de Horizonte/Ce - Secretaria Municipal de Saúde /Fundo Municipal de Saúde!
Proposta de emenda N°07557.784000/1177-14, Proposta de Emenda N°07557.784000/1177-15
e Programa de Origem do Ministério da Saúde, na sequinte dotação orçamentária:
UNIDADE
PROJETO
ELEMENTO DE
ÓRGÃO
AÇÃO
FONTE
ORÇAMENTÁRIA
ATIVIDADE
DESPESA
01
05
10302 0020
2.028
4.4.90.52.00
003/009
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do
instrumento convocatória, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei
Federal n.° 10.520/02.
6.2. O CONTRATADO obrigo-se o:
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, parte
integrante do contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade
profissional e ética;
b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou
orientações se obriga a atender prontamente:
c) Arcar com as despesas de entrega dos produtos/bens nos locais determinados pela
contratante, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas
e eventuais passivos, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de
funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e
serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc, e
ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(a) contratada(a) a
inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a
contratante;
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do abjeto do
contrato a ser firmado;
e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização da contratante:
f) Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanta ao
comportamento, discrição e urbanidade na relação interpessoal;
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g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentados e atuar
sempre dentro dos prazos estabelecidos;
h) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na
forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
6.2.2. No caso de constatação da inadequação dos bens às normas e exigências
especificadas no Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, o
Contratante os recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser
adequados às supracitadas condições;
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho;
b) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a
todas as informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de
que trata o termo de referência, parte integrante do contrato;
c) Efetuar o pagamento conforme clausula convencionada no instrumento contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigações
definidas neste instrumento ou em outros documentos que o complementem, serão
aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas no Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as
seguintes penas:
7.1.1. Se o contratado ensejar o retardamento da execução do contrato, não
mantiver a Corta Proposta, talhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município de Horizonte e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais:
- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de:
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
b) não mantiver a proposta ou lance;
c) fraudar na execução do fornecimento/contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
II - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução
do contrato, contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do
cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja
inferior a 30 (trinta) dias, no coso de retardamento na entrega dos bens;
III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese
de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens;
7.1.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento das atividades da administração, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante
de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos
que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n°8.666/93, alterada e consolidada, e na
Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da
requisição, ou do valor global do contrato, conforme o caso;
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7.2. O valor da multa aplicado deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM.
7.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento o que o licitante fizer jus.
7.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado
mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal n,° 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a
CONTRATADA dos penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações
estabelecidas neste contrato.
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas
pecuniárias previstos neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no
Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.
7.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de
pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à
Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de
encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e
condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei
8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitações.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Carlos da
Silva, doravante denominado fiscal de contrato, o qual deverá exercer em toda a sua
plenitude a ação de que trata o art. 67 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no licitação.
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e
à proposta licitatório.
10.3. 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.
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por
acordo das partes, com as devidos justificativas, nos casos previstos na Lei.
10.5. A inodimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela
Administração.
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10.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa
autorização da Administração.
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com
os termos do edital, da proposta e deste contrato.
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que
formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros
pelos atos praticados por seu pessoal, eximido a Contratante de quaisquer reclamações e
indenizações.
CLÁUSULA ONZE - DO FORO
11.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste Contrato, em obediência 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 Secretaria de Saúde
do Município, perante testemunhas que também o assinam, paro que produza os seus
jurídicos e legais efeitos.
Horizonte-CE

Everardo Cavalcante Domingos
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATANTE
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