PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

JAGUARIBE
EDITAL - CHAMAMENTO

PUBLICO N° 08.05.01/2020

A Secretaria de Saude, atraves da Cornissao Permanente de Licitacao, nomeada atraves da
Portaria n° 01/2020, de 02 de janeiro de 2020, localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, n°
341, bairro Aldeota, Jaguaribe, Estado do Ceara, recebera per titular ou portador, no periodo
de 25 de maio de 2020 a 29 de malo de 2020, no horario de 07:00 as 13:00 horas,
PROPOSTAS E DOCUMENTOS
DE HABILITAQAO
DE PESSOAS FISICA, para o
CREDENCIAMENTO
DE PESSOAS FiSICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS
PROFISSIONAIS URGENTES
NA AREA DA SAUDE EM ATIVIDADES
PARA O
ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19
(CORONAVIRUS),
COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE,
conforme espectncacces constantes do Anexo I, parte integrante deste processo.
1.0 - DO OBJETIVO
1 .1- 0 presente Chamamento Publico tern come objetivo o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
FiSICAS PARA A PRESTA(;AO DE SERVICOS PROFISSIONAIS URGENTES NA AREA DA
SAUDE EM ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO
COVID-19 (CORONAVIRUS),
COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO
MUNICiPIO DE JAGUARIBE/CE, conforme especificacoes constantes do anexo I, parte
integrante deste processo.
2.0 - DAS CONDlc;OES GERAIS
2.1- A particlpacao neste credenciamento implica a acaitacao plena e irrevoqavsl das normas
constantes neste instrumento.
2.2- Nao poderao participar do presente chamamento pessoas ffsicas que:
2.2.1- Estejam com seus cadastros cancelados, suspenses e/ou que tenham sido declarados
impedidos de se cadastrarem ou contratarem com a Adminlstracao Publica, enquanto durar o
impedimenta;
2.2.2- Tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica,
enquanto perdurar o motive determinante da punicao ou ate que seja promovida a reabuitacao:
2.2.3- Que seja servidor do municipio
comissionado ou ternporario.

de Jaguaribe

na forma

de provimento

efetivo,

2.3- A Secretaria de saude podera revogar o presente chamamento publico por raz6es de
interesse publico decorrente de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade de offcio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
2.4- A haollttacao no credenciamento nao irnplicara na obrigatoriedade de contratacao par
parte da Secretaria de Saude, que somente fara para atender a demanda efetivamente
comprovada.
2.5- As situacoes nao previstas neste Edital, inclusive aquelas decorrentes de casos fortuitos
ou de forca maior, serao resolvidas neste regulamento, pela Secretaria de Saude.
PRA(;A SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO· JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522·1092 -CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

JAGUARIBE
3.0 - DA HABILIT ACA.O

3.1- Para habilitar-se ao credenciamento,
o interessado devera requere-lo atraves de cartaproposta junta a Secretaria de sauce. declarando conhecer e concordar com os termos do
Edita I.
3.1.1Para habilitar-se ao credenciamento, o interessado devera apresentar a seguinte
documentacao,
em original, por qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio
competente ou por servidor da adrninistracao ou publicacao em 6rgao da imprensa oficial, ou
que possa ter sua veracidade conferida na internet.

3.2- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO:
3.2.1- Documento Oficial de ldentidade com foto;
3.2.2- Comprovante de encereco atualizado, com expedlcao inferior a 03 (tres) meses;

a

3.2.2.1- Caso o comprovante de endereco seja em nome de outro titular, devido
residencia
da pessoa nao ser pr6pria, este devera vir acompanhado de declaracao assinada de que o
mesmo reside no endereco.
3.2.3- Cornprovacao de escolaridade e formacao (diplomas, certificados ou declaracoes de
conclusao do curso), conforme o PERFIL descrito do CARGO/FUNQAO no ANEXO I do Edital.

3.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
3.3.1- Prova de inscrlcao no Cadastro Nacional de Pessoa Fisica - CPF;
3.3.2- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
ou sede do preposto.

Estadual e Municipal do domlcilio

a) A comprovacao de quitac;ao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da
Certidao Negativa de Tributos e Oonmoulcoes Federals e da Dfvida Ativa da Uniao, emitida nos
moldes
da
Portaria
Conjunta
PGFN/RFB
n°
1.751,
de
02.10.2014;
(link:
http://servicos.receila.fazenda.gov.br!Servicos/certidao/CndConiuntalnter/lnformaNICertidao. asp?Tipo= 1 J
b) A cornprovacao de regularidades com a Fazenda Estadual sera feita atraves da Csrtidao
Negativa
de
Debitos
Estaduais,
fornecida
pela
Secretaria
da Fazenda;
(link:
https:llservicos.sefaz.ce.gov.br/intemetlindex.asp)

c) A comprovacao de regularidade com a Fazenda Municipal
feita atraves da Certldao Negativa de Tributos Municipals.

da sede do Proponente sera

3.3.3- Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao
de
Certidao
Negativa
de
Debitos
Trabalhista
CNDT;
(link:
http://www.tstJus. br/certidao/

3.4- QUALIFICA<;AO TECNICA
a) Curricula assinado e com as comprovacoes em anexo;
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3.5- Carta Proposta de Credenciamento (de acordo com o cargo), conforme modelo do ANEXO
II.

3.6- 0 interessado que nao apresentar os documentos listados da forma especificada acima
serao eliminados do Credenciamento.
4.0 • DA APROVACAO DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO
4.1- A classlflcacao das propostas obedecera a analise do curricula de cada interessado;
4.2- A Secretaria de saude podera, durante a analise da documentacao,
interessados para quaisquer esclarecimentos porventura necessaries;

convocar os

4.3- Ap6s analise da documentacao e com base no resultado, a Comissao julgadora da
Secretaria de Saude emitira o parecer sabre a viabilidade do credenciamento atraves de ata de
julgamento;
4.4- A aprovacao au nao da proposta de credenciamento sera comunicada aos interessados no
prazo maxima de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de apresentacao da proposta;

4.5- A apresentacao da proposta de credenciamento implica na plena concordancla e aceitacao
dos termos e condicoes previstas neste instrumento, inclusive com relacao ao preco estipulado
pela Adrninistracao para a prestacao dos services constantes do Anexo I, parte integrante
deste processo.
5.0- DA DOT AC.AO ORCAMENTARIA E ELEMENTO DE DESPESA:

5.1- As despesas decorrentes das contratacoes correrao por conta da dotacao orcarnentaria n°
0801.10.122.0017.2.118,

e elemento de despesas n° 33.90.36.00:

6.0 - DA CONTRATACAO

6.1- Os servlcos prestados serao contratados por meio de CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS, onde se estabetecerao com clareza e precisao as direitos, obriqacoes e
responsabilidades das partes, conforme minuta constante do Anexo Ill deste edital;

6.2- O prazo do contrato sera estipulado

de acordo com os preceitos
determinado em fun9ao das reais necessidades dos services.

legais,

porem,

6.2- Sao de inteira responsabilidade do(a) Contratado(a) todas as obriqacoes pelos encargos
prevldenciarlos e fiscais e despesas pessoais resultantes da execucao do Contrato e previstos
em lei.

e responsavel pelos danos causados, diretamente a Secretaria de
Saude e aos beneficiaries, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
Contrato,
nao reduzindo ou excluindo essa responsabilidade
a flscalizacao
ou
acompanhamento par parte da Contratante.
6.3- O(a) contratado(a)

6.4- · O(a) contratado (a) se compromete a assinar o contrato, no prazo de 02 (dois) dias a
contar da notiticacao feita pela Secretaria de Saude;
6.5- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita! sera obedecido o previsto no art. 110,
da Lei n° 8.666/93 e suas aiteracoes posteriores;
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6.6- 0 prazo de vigencia dos contratos sera da data da assinatura destes ate o periodo de 180
(cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lein° 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores:
6.7- Todos os services objeto deste Chamamento
previamente estabelecidos pela Secretaria de Saude.

Publico serao executados nos locais

6.8- Os interessados que tiverem duvidas na interpretacao dos termos deste Edital serao
atendidos, pela Cornlssao de Licltacao, no horario de expediente ao publico, das 07:00 as
13:00 horas, localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, n° 341, bairro Aldeota, pelo telefone
(088) 3522-1092 e pelo e-mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br.

7 .O· DOS ANEXOS DO EDIT AL:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO Ill

•
-

RELACAO DOS CARGOS/FUNCOES.
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO.
MINUTA DO CONTRATO.
Jaguaribe-CE, 22 de maio de 2020.

··- • Ma,;a

Z~J?!ZXL

Mun;z --

secretana de saude

--/~t/ 4f£__Ef!~~k,
7~tael Peixoto Amorim
Presidente da Comissao de Licitacao
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DO OBJETO:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS
PROFISSIONAIS
URGENTES NA AREA DA SAUDE EM ATIVIDADES PARA O
ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19
(CORONAVIRUS),
COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICiPIO DE JAGUARIBE/CE.
DO PERFIL:
Todos as profissionais da area da saude demandados na tabela a sequir irao atuar
exclusivamente em atividades para o enfrentamento da pandemia referente ao Covid-19.
CARGO/FUNCAO

QUANT

1

Tecnicota) de Enfermagem

05

2

Enfermeiro(a)

05

3

Medico(a)

05

4
5

Pslcoloqota)
Assistente Social

02
04

CARGA HORARIA
Plantao 12 horas diumo
P~~ao12horasno~mo
Plantao 12 horas diumo
Plantao 12 horas noturno
Plantao 12 horas diumo
P~~ao12horasno~mo
40 horas semanais
30 horas semanais

;jJ

\~/

ANEXO I - RELACAO DOS CARGOS/FUNCOES

ITEM

33 \

VALOR
102,68
105,37
336,38
345.14
1.297,20
1.330,99
3.963,31
3.963,31

- Os otentoes serao divididos de acordo com a esca/a e/aborada pe/a Secretaria de Seade.
- Os valores informados para Psic6/ogo(a) e Assistente Social sao reteremes ao pagamento
mensal.
DA JU.STIFICATIVA:
Considerando a disseminacao do Coronavfrus (COVID-19), ja havendo veiculacoes na de
noticia de diversos casos de inteccoes no Municfpio de Jaguaribe, Estado do Ceara, e que a
sauds e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas socials, economlcas, e
sanitaries que visem a rsoucao do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitario as acoes e services para sua prornocao, protecao e rscuperacao (art. 196, CF/88).
E que, par meio da Portaria n" 188, de fevereiro de 2020, o Ministerio da Saude declarou
Emergencia em Saune Publica de lrnportancta Nacional (ESPIN), em dscorrencia da lnteccao
Humana pelo nova Coronavfrus (COVID-19), o que exige estorco conjunto de todo o Sistema
Unico de saude pela identifica.;:ao da etiologia dessas ocorrencias, bem coma a adocao de
medidas proporcionais e restritas aos riscos.

1= sabido ainda que a oraantzacao Mundial de Saude (OMS) declarou, em 11 de marco do

corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19, e que o Municfpio de Jaguaribe ja elaborou
o piano de Contlnqencia e que a situacao demanda o emprego urgente de medidas de
prevencao, controle e contencao de riscos, danos e agravos
saude publica, a fim de evitar a
disseminacao da doenca em arnbito municipal;

a

No arnbito federal, estadual e municipal fora decretado Calamidade Publlca, dispondo sobre
uma serie de medidas para enfrentamento e contencao da infeccao humana provocada pelo
nova coronavirus, bem coma, foi decretado isolamento social em ambito municipal, e diversos
atos de naturezas juridicas visando reforcar as medidas de combate ao virus e suas
consequenclas.
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De modo que,
forcoso reconhecer que a pandemia do COVID-19, esta causando enorme
impacto negativo na economia e nas financas publicas, em razao da restricao da circulacao de
pessoas, produtos e services. e ainda provocando um colapso na Saude Pubica Municipal, em
decorrencia do nurnero acentuado de casos em nossa urbe.
Considerando

que,

para

enfrentar a pandemia,

adotar apenas medidas

restritivas

a

dlssernlnacao do virus nao bastam, sendo urgentemente necessario munir a sauce Publica

Munidpal de todos os mecanismos legais possiveis para respaldar e enfrentar a pandemia do
COVID-19.
E que a Saude Pubica Municipal necessita de credenciamento de profissionais da saude para
fazer frente aos mumeros desafios do combate e tratamento do COVID-19, e que este
credenciamento tern o carater ternporario, tendo em vista a excepcionalidade e transitoriedade
da pandemia que ora enfrentamos.
De mode que, os profissionais elencados no Anexo 1, sac lndiapensavels ao tratamento do
COVID-19 em nosso municipio, diante do colapso da saude local.
Destarte, sugerimos a abertura do processo de credenciamento de profissionais aut6nomos no
arnbito da Secretaria Municipal de Saude, por meio de procedimento proprio, visando a
viabilidade da prestacao de servicos especificos ao combate ao COVID-19, de forma
excepcional e temporaria, e nas condlcoss e valores previsto no Anexo I.
Saliente-se, contudo que, o respective procedimento deve ter em mente a pre-qualificacao de
profissionais elencados no Anexo I, e que o credenciamento deve ser pautado no tratamento
isonOmico aos interessados na prestacao do service pubhco de combate ao COVID-19 no
ambito do Municipio de Jaguaribe, Estado do Csara.
DOS VALORES:
Decreto Municipal N.0 1.128/2020, de 22 de maio de 2020. Estabelece a tabela de valores de
plantoes de profissionais necessaries ao enfrentamento da pandemia do nova coronavirus,
assistentes sociais e psic61ogos, e da outras providencias.

·,

Jaguaribe-CE, 22 de maio de 2020.

--------~------Maria Zuleide Amorim Muniz
Secretaria de sauce

_____ Qd_kr1o_ a/o/Y'?
Rafael Peixoto Amorim
Presidente da Cornissao de ucltacao
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ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO
Locale data

A

Secretaria de Saude
Comissao Permanente de Licitacao
REF.: CHAMAMENTO PUBLICO N° 08.05.01/2020.
Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa docurnentacao exigida para credenciamento para a
execucao dos services constantes do Edita! de Chamamento Publico N° 08.05.01/2020,
especificamente com relacao ao cargo constante do Anexo I do edital em referencia, abaixo
assinalado:
CARGO
TELEFONE
E-MAIL
Manifestamos, neste ato, nossa concordancla com os precos fixados pela Secretaria de
constantes do Anexo I do edital em reterencia.

saooe,

lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos,
contar da data da aprssentacao da nossa cocurnentacao junta Cornlssao de Licitacao.

a

a

Segue, em anexo, toda documentacao requerida para habnitacao. tudo, de acordo com o citado
edital.
Finalizando, declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de piano acordo com todas as
condlcoes estabelecidas no edital e seus anexos e que nao existe nenhum fato impeditivo que
possa obstar a nossa participacao no referido processo.
Anexos: Documentos de habilitac;ao
Atenciosamente,

Nome do Proponente
CPFN°
_
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ANEXO Ill - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
CONTRATO N°

--CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
QUE FAZEM ENTRE SI, 0 MUNIC(PIO DE
JAGUARIBE, ATRAVES DA SECRETARIA
DE SAUDE E
, MEDIANTE AS
CONDICC>ES E CLAUSULAS A SEGUIR
PACTUADAS:

O Municfpio de Jaguaribe, Estado do Cesra. atraves da Secretaria de Saude, pessoa juridica
de direito publico interno, com sede na Av. Gil Teixeira Bastos, n° 1804, Terreo, bairro Aldeota,
Jaguaribe-CE,
inscrito no CNPJIMF sob o n° 10.383.249/0001-87,
neste ato representado
pelo(a)' Secretaria de sauoe, Sr(a). Maria Zuleide Amorim Muniz, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado,
com endsreco
em
. Estado do
•
inscrito(a) no CPF sob on!!.
• ao fim assinado(a), doravante denominado(a) de
CONTRATADO(A), de acordo com o Edital de CHAMAMENTO PUBLICO N° 08.05.01/2020,
sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condlcoes a seguir pactuadas:

a

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no Edital de CHAMAMENTO PUBLICO N° 08.05.01/2020, e
na Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA · DO OBJETO
2.1- 0 presente contrato tern por objeto o credenciamento de pessoas ffsicas para a prestacao
de services profissionais urgentes na area da saude em atividades para o enfrentamento da
pandemia referente ao Covid-19 (coronavirus). coordenados pela Secretaria de Saude do
municipio de Jaguaribe/CE, conforme especflcacoes constantes do Anexo I do edital, parte
integrante deste processo.

I ITEM I

CARGO/FUN9Ao

I

CARGA HORARIA

I VALOR

R$

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIG~NCIA E PRORROGACAO
3 .1- 0 presents contrato tornar-se-a efetivo a partir de sua assinatu ra e vigorara por 180 ( cento
e oitenta) dias, podendo ser prorrogado na forma da Lei nQ 8.666/93 e alteracoes posteriores.
CLAUSULA QUART A· DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAC0ES DA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporcionar aota) CONTRATADO(A) todas as condlcoes
necessarias ao pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes do presente Chamamento
Publico, consoante estabelece a Lei n'' 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a

reanzacao dos servicos:

JI~
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4.3- Comunicar aota) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada
execucao dos services, diligenciando nos casos que exigem prcvlcenclas corretivas;

com a

4.4- Providenciar os pagamentos ao(a) CONTRATADO(A), a vista das notas ficais e faturas
correspondentes, devidamente atestadas pelo setor competente;
CLAUSULA
QUINT A
CONTRA T ADO(A)

DAS

RESPONSABILIDADES

E

OBRIGA<;OES

DO(A)

5.1- Sao obrigacoes do(a) CONTRATADO(A):
a) Executar os services, conforme exigencia editaHcia e contratual;
b) Manter durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obriga¢es assumidas,
todas as condicoes de habltltacao e quallficacao exigidas no edital de Chamamento Publico n°
08.05.01/2020;
c) Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acrescimos ou supress6es no quantitativo do
objeto ate o limite fixado no paraqrafo 19., do art. 65, da Lei n2 8.666/93.
5.2- O(A) CONTRATADO(A) fica ciente, ainda, das seguintes condlcoes:
a) Sao de inteira responsabilidade do(a) Contratado(a) todas as obriqacoes pelos encargos
previdenciarios e fiscais e despesas pessoais resultantes da execucao do Contrato e previstos
em lei.
b) O(a) contratado(a) e responsavel pelos danos causados, diretamente a Secretaria de Saude
e aos seus beneflctarfos. ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
Contrato,
nao reduzindo ou excluindo essa responsabilidade
a
flscallzacao ou
acompanhamento par parte da Secretaria de Saude;
c) Todos os services objeto deste Chamamento
previamente estabelecidos pela Secretaria de Sauda.

Publico serao executados

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO, DA FORMA DE PAGAMENTO,
ORCAMENTARIOS E DOS REAJUSTES.
6.1- A CONTRATANTE pagara aota) CONTRATADO(A)
contrato, o valor global de R$
(

nos locals

DOS CREDITOS

pela execucao do objeto deste
).

6.2- Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao da Nata Fiscal e fatura
correspondents.
As faturas deverao ser aprovadas. obrigatoriamente,
pela Secretaria de
Saude, que atestara o recebimento dos mesmos.
6.3- As despesas decorrentes deste contrato correrao por conta da dotacao orcamentaria
0801.10.122.0017.2.118,
elemento de despesas n° 33.90.36.00;
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, ou outro fndice legal previsto para services desta natureza. No caso de reajuste, este
s6 podera ocorrer ap6s decorrido, no rnlnirno, 12 (doze) meses da data da apresentacao das
respectivas propostas.
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CLAUSULA SETIMA

- DA FONTE DE RECURSOS

7 .1- Os recursos financeiros necessaries a este instrumento
transferencias governamentais e do tesouro municipal.

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
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n!.! 8.666/93;
8.1.3- Amlqavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja convenlsncia
da Admtnlstracao:
8.1.4- Em caso de rescisao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lein!.! 8.666/93, sem
que haja culpa do(a) CONTRATADO(A), sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
8.1.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei ng_ 8.666/93.
CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1- Pela mexecucao total ou parcial das obriga96es 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
notitlcacao feita pela CONTRA TANTE;
b.2) Multa de 10% (dez par cento) sabre 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)
CONTRAT ADO(A), mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu
favor que mantenha junto
Secretaria de Saude, independente de notiftcacao ou interpetacao
judicial ou extrajudicial;

a

c) suspensao Temporaria do direito de participar de licltacao e impedimenta de contratar com a
Admlntstracao, pelo prazo de ate 2 (dais);
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Aornmlstracao Publica, enquanto
perdurarsm os motivos determinantes da punicao ou ate que a contratante promova a sua
reabilitacao.
CLAUSULA DECIMA - DO FORO

PRA<;A SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

~~

vf·· 38
~
Fis
- \
PREFEITURA MUNICIPAL

DE

JAGUARIBE

,---£;1

10.1- Fica eleito o faro da Comarea de Jaguaribe, Estado do Ceara, para conhecimento das
questoes relacionadas com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios
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.
Jaguaribe-Ce, _ de

_ ______ l!Y.itrtl

de 2020.

_

secretarta de sauce

Nome do Contratado(a)

CONTRATANTE

CONTRAT ADO(A)

TESTEMUNHAS:

01.~~~~~~~~~~~~~
Nome:
CPF:

02.~~~~~~~~~~~~Nome:
CPF:

,.
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