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SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA

PUBLICO N° 2019.07.25.001.

Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa docurnentacao exigida para credenciamento para a
execucao dos services constantes do Edital de Chamamento Publico N° 2019.07.25.001
especificamente com retacao aos servicos abaixo assinalados:

ORDE

M
01
02

VAGA

CARGO/FU N<;AO

s

05

08

PEDREIRO
SERVENTE

Manifestamos. neste ato, nossa concordancia com os precos fixados pela SECRETARIA
SAUDE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA, constantes do anexo I do processo em referencia
lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos
contar da data da apresentacao da nossa docurnentacao,
Segue. em anexo. toda docurnentacao requerida para habilltacao,
edital.

DE

a

tudo, de acordo com o citado

Finalizando,
declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de pleno acordo com todas as
condicoes estabelecidas no edital e seus anexos e que nao existe nenhum fato impeditivo que
possa obstar a nossa particlpacao no referido processo.
Anexos: Documentos de habilitacao

Atenciosarnente,

Nome do Proponente
CPF N°

------

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
Rodov ra Cl: 0'10, I 076 - Is. 1\1 I - ltambe - Caucaia'Cl, - Fone (85 I 33-1:!8 I 38 - Cl I'. 61 M>o.1no
ll\PJ: 07 616.16210001-06CGf·: 06.920 270-2
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

REF.: CHAMAMENTO
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4.4- Providenciar os pagamentos aota) CONTRATADO(A),
vista das notas flta<&-y~t.u?is
correspondentes, devidamente atestadas pelo setor competente;

a

CLAUSULA
QUINTA
CONTRA TADO(A)

DAS

RESPONSABILIDADES

E

OBRIGA<;OES

DO(A)

5.1- Sao obriqacoes do(a) CONTRATADO(A):
a) Executar os services. conforme exiqencia editalicia e contratual;
b) Manter durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obriqacoes
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao:

assumidas,

d) Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acrescirnos ou supress6es no quantitative do
objeto ate o limite fixado no paraqrafo 12, do art. 65, da Lei n9 8.666/93.
5.2- O(A) CONTRATADO(A) fica ciente, ainda, das seguintes condicoes:
a) 0 prazo de execucao e de acordo com o Projeto Basico, anexo I do edital;
b) Sao de inteira responsabilidade do(a) Contratado(a) todas as obriqacoes pelos encargos
previdenciarios e fiscais resultantes da execucao do Contrato e previstos em lei.

a

c) O(a) contratado(a) e responsavel pelos danos causados, diretamente
SECRETARIA DE
SAUDE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA e aos seus beneficiaries, ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nae reduzindo ou excluindo essa responsabihdade
a fiscalizacao ou acompanhamento por parte da SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICiPIO DE
CAUCAIA;
d) Todos os services objeto deste Chamamento
Publico serao executados nos locais
previamente estabelecidos pela SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA

CLAUSULA
SEXTA - DO PRE<;O, DA
OR<;AMENTARIOS E DOS REAJUSTES.
6.1- A CONTRA TANTE paqara aora)
contrato, o valor global de R$
mensal de R$
,.._

FORMA

DE PAGAMENTO,

CONTRATADO(A)
_,

DOS

CREDITOS

pela execucao do objeto deste
), perfazendo o valor

6.2- Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao da Nota Fiscal e fatura
correspondente. As faturas deverao ser aprovadas, obrigatoriamente. pela SECRETARIA DE
SAUDE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA, que atestara o recebimento dos mesmos.
6.3- As despesas decorrentes deste contrato, correrao por conta da dotacao orcamentaria
__________
, elemento de despesas n°
_
6.4- Os valores inicialmente contratados serao reajustados e/ou realinhados de acordo com as
variacoes que vierem a ser estabelecidas pelos programas coordenados pela Secretaria de
SAUDE do Municipio de Caucaia/CE, ou outro indice legal previsto para services desta
natureza. No caso de reajuste, este so podera ocorrer ap6s decorrido, no minimo, 12 (doze)
meses da data da apresentacao das respectivas propostas.
PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
Rodov ra CE 090. I 076 - KM I - lrambe - Caucaia/Cli - Fone (85) 33428138 - Ct,P· 61 600-970
CNPJ 07 616.162/0001--06 - CGF. 06.920.270-2
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ANEXO Ill
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTA<;,AODE SERVl<;,OS
CONTRATO ADMINISTRA TIVO DE PRESTA<;Ao DE
SERVl<;,OS QUE FAZEM ENTRE SI, 0 MUNICiPIO DE
CAUCAIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO
MUNICiPIO
DE
CAUCAIA
E
---=-----~----'
MEDIANTE
AS
CONDl<;,OES E CLAUSULAS A SEGUIR PACTUADAS:

O Municipio de Caucaia, pessoa juridica de direito publico interno, com sede no Rodovia CE
090, 1076 - KM 1 - ltarnbe - Caucaia/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
_
atraves da SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICiPIO DE CAUCAIA, neste ato representado
pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, Sr(a).
doravante
denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado,
com
endereco a
em
, Estado do
____ , inscrito(a) no CPF sob o n2
, ao fim assinado(a).
doravante
denominado(a) de CONTRATADO(A), de acordo com o Edital de Chamamento Publico n°
2019.07.25.001, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a
seguir pactuadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTA<;,AOLEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no Edital de Chamamento Publico n° 2019.07.25.001,
Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

e na

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- 0 presente contrato tern por objeto -----------------conforme especificac;;6es constantes do anexo I do edital, parte integrante deste processo.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E PRORROGA<;,AO
3.1- O presente contrato tornar-se-a efetivo a partir da data de assinatura e viqorara ate _ de
_____ de 201 _, podendo ser prorrogado na forma da Lei n2 8.666/93 e alteracoes
posteriores.
CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA<;,OES DA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporcionar aoia) CONTRATADO(A) todas as condicoes
necessarias ao pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes da presente licitacao,
consoante estabelece a Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a realizacao dos services:
4.3- Comunicar aota) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
execucao dos services, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;

PREFEITURA

DE CAUCAIAJCE

Rodov ra CE 090. I 076 - k.M I - Itarnbe - Caucaia/Cf - Fone (85) 33-128 I 38 - Cl:f> 61.600-970
CNPJ 07.616.162/0001-06-CGF
06920270-~
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CLAUSULA SETIMA - DA FONTE DE RECURSOS
7.1- Os recurses financeiros
transferencias governamentais

necessaries a este instrumento
Tesouro Municipal.

e do

contratual

sao oriundos

de

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
8.1- A rescisao contratual podera ser:
8.1.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos cases enumerados nos
incises I a XII do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93;
8.1.3- Arniqavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia
da Administracao:
8.1.4- Em caso de rescisao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8 666/93, sem
que haja culpa do(a) CONTRA TADO(A), sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
8 1.5- A rescisao contratual de que trata o incrso I do art. 78 acarreta as consequencias
previstas no art. 80, incises I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1- Pela inexecucao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantida a previa defesa, a
Adrninistracao podera aplicar aota) Contratado(a), as seguintes sancoes:
a) Advertencia
b) Multa:
b.1) Multa de 5% (cinco por cento) sabre o valor contratado, em caso de recusa da licitante
vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
notificacao feita pela CONTRATANTE;
b.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, pelo nao cumprimento de clausula
ou condicao prevista no contrato;
b.3) Os valores das multas referidas nestas clausulas serao descontadas "ex-officio" do(a)
CONTRATADO(A), mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu
favor que mantenha junto
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICiPIO
DE CAUCAIA,
mdependente de notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;

a

c) Suspensao Ternporaria do direito de participar de licitacao
Adrninistracao, pelo prazo de ate 2 (dais);

e impedimento

de contratar com a

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
Rodovra CE 090. 1076- K\1 I - ltambe - Caucara/Cl" - Fone (85) 33-128138 - CEP 61 600-9711
CNPJ; 07.616.162/0001-06-CGF:
06.920.170-2
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d) Oeclaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que a contratante promova a sua
reabilitacao.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO
10.1- Fica eleito o foro da Comarca de Caucaia, Estado do Ceara, para conhecimento das
quest6es relacionadas com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meres
administrativos.

E. assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e
legais efeitos.

Caucaia/CE, _ de

Nome do Ordenador(a) de Despesas
CONTRATANTE

de 201_.

Nome do Contratado(a)
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:
01.

_

Nome:
CPF:

-------------~

02.
Nome:
CPF

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
Rodov ra CE 090. I 076 - KM I - l1a1111J<: - Caucaia/Cf - Fone: (85) 33·1'.!8138 - CEP 61 600-970
CNPJ 07.616.162/0001-06
- C<,I: 06.920.270-2

