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EDITAL DE CREDENCIAMENTO (TOMADA DE PREÇOS) 

Nº003/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURICURI, deste Estado de Pernambuco, 

com sede sita à Pça. Pe. Francisco Pedro da Silva, nº 145, centro, na cidade de Ouricuri, 

por meio da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURICURI, torna público para conhecimento dos interessados que iniciará processo, 

deste a publicação de aviso do presente nos órgãos oficiais do Estado, e em especial, no 

Diário Oficial do Estado de Pernambuco, e até o dia 14 de fevereiro de 2022, o processo 

de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, Já cadastradas em sua base 

de atuação, na área de saúde, para efeitos do Art 25, do caput da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, alterações, Lei 8.080./90, e levando em conta as normas do Ministério 

da Saúde, em especial, instruções contidas no Caderno da SAS com Orientações para 

Compra de Serviços de Saúde, obedecidas as disposições da Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/2001), Portaria nº1606 do Gabinete Ministerial do 

Ministério da Saúde, de 11 de setembro de 2001, cujo procedimento obedecerá as 

seguintes condições regulamentares: 

 

01- DO OBJETO DA LICITAÇAO: 

 

1.1- A presente licitação tem por objeto, credenciar empresas prestadoras de serviços no 

campo de realização de exames laboratoriais, para complementação dos que executados 

pelo município, e em especial para os que não realizados pela rede própria do 

Município, na área de saúde, para atendimento aos usuários do sistema municipal de 

saúde, durante o período de 12 (doze) meses, de conformidade com as especificações e 

quantitativos descritos no Anexo I, de conformidade com as condições de participação a 

seguir especificadas: 

 

1.2- Poderão participar do presente certame as pessoas jurídicas que atendam às 

condições especificas de habilitação, conforme consta do item 5 deste Edital, devendo a 

documentação de habilitação, ser entregue na Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura de Ouricuri, até as 08:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2022.   
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2.1- Não serão admitidos à participação: 

 

A) Os interessados que por qualquer motivo estejam regularmente declarados como 

inidôneos ou punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com 

Administração Pública; 

B) Os interessados inadimplentes com as obrigações com as obrigações assumidas 

junto ao órgão fiscalizador da classe ou que possuam qualquer nota desabonadora 

emitida pelo mesmo: 

 

 

03 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

3.1 – As despesas decorrentes da aquisição dos bens listados no item I deste Edital, 

estão prevista orçamentariamente, e serão provenientes de recursos do Município, na 

seguinte: 

Classificação:Elemento de Despesa:10.301.1034.2163.000; 10.302.1035.2179.0000    

Programa atividade:3390.30.00 

 

04 – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 

4.1 – Se  a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos 

de validade da proposta, ou os concernentes às especificações e prazos de entrega, e 

outras condições estabelecidas no presente Edital, o MUNICIPIO, poderá optar pela 

convocação das demais proponentes, obedecida sucessivamente a ordem de 

classificação, ou pela realização de novo processo licitatório. 

 

4.2 – O atraso injustificado ou com justificativa não aceita formalmente pelo 

MUNICIPIO, na entrega do produto objeto de aquisição pelo presente edital, sujeitará o 

fornecedor às seguintes multas: 

 

A) atraso de 01 (um) a 10 (dez) dias: multa de 5,00%(cinco por cento) do valor total 

da aquisição mensal de todos os objetos da licitação; 

B) atraso superior a 10(dez) dias: multa de 10,00%(dez por cento) do valor total da 

aquisição mensal de todos os objetos da licitação; 

 

4.3 – Por inexecução total ou parcial de quaisquer das condições estabelecidas neste 

Edital, especialmente aquelas pertinentes ao prazo de entrega dos produtos licitados, o 

MUNICIPIO, poderá independentemente da cobrança de multas e garantida a prévia 

defesa, aplicar ao fornecedor, as seguintes sanções: 

 

I- advertência; 
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II- suspensão temporária de participar em licitações com o Município, e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 

dois )02) anos; 

III- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida quando o fornecedor ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção, aplicada com a base no inciso anterior. 

 

4.4 – As sanções previstas no incisos II e III acima poderão, também, ser aplicadas ao 

licitante que, em razão de contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenham sofrido 

condenação definitiva, por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos, tenham praticados atos ilícitos visando a frustar os 

objetivos da licitação ou demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

  

05- DA HABILITAÇÃO 

 

5-.1- Poderão participar da presente licitação, os interessados cadastrados junto à 

Prefeitura Municipal de Ouricuri, ou que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento, até 3(três) dias antes da data marcada para abertura e recebimento das 

propostas, de conformidade com o &2º do Artigo 22 da Lei 8.666/93. 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 

5.2 – Declaração dos participantes, de que não existem fatos impeditivos que impeça o 

licitante de participação em licitações, posteriores ao da data de emissão do CRC – 

Certificado de Registro Cadastral pelo Município licitante; 

 

5.3 – Carta de apresentação e de concordância  (Anexo I); 

 

5.4 – Ata de fundação e Estatuto, devidamente registrados; 

 

5.5 – Registro Comercial no caso de empresa individual; 

 

5.6 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações em vigor, 

devidamente registrados em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição dos seus administradores; 
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5.7 – Inscrição do ato constitutivo,  no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

 

5.8 – Certidão simplificada da Junta Comercial; 

 

5.9 – Alvará de Localização e Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do 

estabelecimento; 

 

5.10- Declaração dos proprietários, administradores e dirigentes da entidade de que não 

ocupam cargo de chefia ou função de confiança na Administração Municipal; 

 

5.11 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ 

 

5.12- Prova de Regularidade para com a Seguridade Social, mediante apresentação de 

CND – Certidão negativa de Débito fornecida pelo INSS – Instituto Nacional da 

Seguridade Social. 

 

5.13- Prova de Regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, CRS – Certificado de Regularidade de Situação, fornecida pela CEF – Caixa 

Econômica Federal. 

 

5.14– Certidão conjunta de Regularidade quanto ao pagamento de impostos e 

contribuições federais e Quanto a Divida Ativa da União. 

 

5.15– Certidão Negativa quanto a Divida Ativa do Estado; 

 

5.16 – Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos Municipais; 

 

5.17 – Comprovante do último Recolhimento do ISS 

 

5.18- Balanço Patrimonial, do último exercício já exigível, na data de apresentação das 

propostas, apresentado na forma da lei; 

 

5.19- - Declaração do licitante que tomou conhecimento de todas as informações para o 

cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação e de que aceita, 

caso seja necessário, as condições que por ventura venham a ocorre no edital, no 

decorrer do presente certame; 

 

5.20 - Declaração do cumprimento do que disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º da 

Constituição Federal, firmada pelo interessado ou pelo seu representante legal, que 

declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitui violação ao 

disposto naquele mencionado preceito constitucional; 
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5.21 – Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

 

5.22 - Alvará de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal se houver; 

5.23 – Indicação da capacidade física (equipamentos, etc.) para a execução dos serviços 

laboratoriais pretendidos; 

 

5.24 – Relação da equipe técnica, que a qualquer titulo mantenha vinculo com a 

proponente, com descrição da habilitação profissional, número de inscrição do conselho 

competente, qualificação dos responsáveis pelos os serviços especializados, juntando-se 

documentação comprobatória; 

 

5.25 – Relatório fotográfico das principais instalações do estabelecimento.     

 

5.26 – Certidão Negativa de Falência e Concordata com data de emissão não superior a 

30 (trinta), dias da data de apresentação dos documentos. 

 

Serão considera habilitadas as pessoas jurídicas em função da regularidade da 

documentação apresentada e inabilitadas aquelas que não atendam a documentação 

constante do item 5.1 e seus subitens. 

 

06- DA PROPOSTA 

 

6.1 – Juntamente com a documentação o credenciado deverá apresentar proposta de 

prestação de serviços na forma do Anexo I deste Edital, na qual informará, que 

compromete-se a prestar para a Secretaria de Saúde de Ouricuri, todos os exames 

laboratoriais constantes na relação anexa, parte integrante deste edital, desde que 

executados pelo credenciado, ficando terminantemente proibido, a indicação de somente 

realizará alguns dos exames que se pretende contratar, sob pena de descredenciamento a 

qualquer tempo, a critério da titular da Secretaria de Saúde do Município, assegurada a 

ampla defesa.  

 

07 – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 – O pagamento do valor devido pelo fornecimento dos exames objetos da presente 

licitação, serão efetuados mensalmente, em até 10 (dez) dias posteriores ao 

encerramento do mês do fornecimento, mediante a comprovação pelo órgão 

competente, das entrega dos mesmos. 

 

 

08- DO REAJUSTAMENTO: 
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8.1- Os preços dos produtos a serem adquiridos durante a vigência do contrato a ser 

firmado com a licitante vencedora serão irreajustáveis.  

 

 

09- DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

 

 

9.1- Dos atos da Administração e da Comissão de Licitação neste processo licitatório, 

cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração, nos prazos conforme 

disposto no parágrafo 6º do art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

9.2- As petições iniciais de recursos, representação ou pedido de reconsideração, 

deverão ser protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto no § 6º do 

art. 109 da Lei 8.666/93, no serviço de Cadastramento Processual, nesta Prefeitura, no 

horário das 08:00 às 13:00 horas, de segunda à sexta-feira, e dirigidas à autoridade 

competente, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação; 

 

9.3- Interposto o recurso será notificados os demais licitantes, que terão o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para impugná-los, após o que seguirá o rito processual previsto no 

parágrafo 4º do art. 109 da Lei 8.666/93; 

 

9.4- Na contagem dos prazos previstos neste edital, exclui-se o dia de início e inclui-se 

o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário; 

 

9.5- Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital, em dia de expediente da 

Prefeitura Municipal. 

 

10- DO PRAZO- INÍCIO E TÉRMINO: 

 

10.1- O presente instrumento vigorará por 12(doze) meses, observada, as exigências do 

art. 57 da Lei 8.666/93 e modificações posteriores. 

 

11- DA RESCISÃO 

 

11.1- A inexecução total ou parcial deste processo, dará ensejo à sua rescisão, 

assegurada à previa defesa em observância das disposições deste e da Lei nº 8.666/93, 

notadamente nos artigos 70;71;72;73;74;75;76;77;78;79 e 80 da Lei 8.666/93, e suas 

modificações, sem prejuízo das penalidades determinadas em lei e neste instrumento. 
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12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 

mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Aplica-se ainda no 

que couber nos termos do art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

13- DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇAO 

 

13.1- A presente licitação pública será regida mediante os termos do Processo 

Administrativo nº 004/2022 e Tomada de Preços nº003/2022, devidamente Homologada 

e Adjudicada pelo Ordenador de Despesas. 

 

14- DO FORO 

 

14.1- Fica desde já declarado com arrimo no § 2º do art. 55 da Lei nº 8.666/93, como 

competente para dirimir quaisquer questões suscitadas na execução deste instrumento 

como sendo o de Ouricuri-PE. 

 

15- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 – A documentação de que trata o item 5, será recebida na sede da Prefeitura 

municipal de Ouricuri, na Sala de Licitações e Contratos, no horário entre 07:00 as 

13:00 horas, podendo ser encaminhada via correio ou entregue pessoalmente aos 

cuidados da Comissão Permanente de Licitação a quem caberá proceder à analise 

documental quanto a habilitação  pretendida. 

 

15.2 – A minuta do contrato de credenciamento contendo as regras gerais de caráter 

operacional estará a disposição dos interessados para conhecimento de suas cláusulas e 

condições na Assessoria Jurídica, no endereço-sede preambular, até o dia final 

estipulado neste edital. 

 

15.3 – Os critérios valores para remuneração dos exames laboratoriais, são os constantes 

da Tebela em anexo, parte integrante deste Edital, e os preços unitários que ultrapassem 

os valores constantes para os mesmos serviços na Tabela SUS, serão pagos com 

recursos próprios do Município, de conformidade com normas neste sentido, insertas na 

Portaria nº 1066, do Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde, de 11 de setembro de 

2001. 

 

15.4 – O simples fato de o interresado, pessoa jurídica, submeter ao exame da Secretaria 

de Saúde de Ouricuri, sua documentação, não induzirá automática celebração do 
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instrumento de credenciamento, reservando-se ao ultimo, providências complementares 

nesse sentido. 

 

15.5 – A possibilidade de credenciamento estará permanentemente franqueada aos 

interessados, os quais poderão a qualquer tempo, encaminhar a documentação 

respectiva. 

 

15.6 – O credenciamento terá validade inicial de 12 (doze) meses, renováveis por iguais 

e sucessivos períodos, podendo alcançar até 60 (sessenta) meses. 

 

15.7- Todos os estabelecimentos credenciados prestarão e executarão os exames 

laboratoriais pretendidos e listados em anexo, e a remessa para cada um deles, será feita, 

levando-se em consideração, os quantitativos, os tipos, as complexidades, as 

especificações e os preços de cada um dos exames requeridos. 

 

15.8 – Para fins de cumprimento do que estabelecido no sub-item anterior,  a Secretaria 

de Saúde, enviará a todos os credenciados, mensalmente, e afixará, nos átrios da 

Secretaria e da Prefeitura, relação, contendo os quantitativos de cada um dos exames 

remetidos para todos os credenciados, evidenciando, especificações e valores unitários e 

totais. 

 

15.9 – A utilização da prestação dos serviços pelos Laboratórios, será de acordo com a 

necessidade do Município. 

 

15.10- Os proponentes interessados deverão obter maiores informações através da 

Prefeitura Municipal de Ouricuri-PE, no horário de expediente das 08:00 às 13:00 horas 

de segunda à sexta-feira, ou ainda pelo telefax (0xx87) 3874-1238, falar com o Sr. 

Josicelio Costa Amorim, Presidente da CPL. 

 

 

                              

Ouricuri-PE, 25 de janeiro de 2022. 

 

 

________________________________ 

Cezar Milton de Assis 
Presidente da CPL 

      

 

________________________________ 

Gardielle Dayane Bernardino Andrade  
Secretaria de Saúde 
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SECRETARIA DE SAÚDE DE OURICURI 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

 

ANEXO I 

MODELO 

 

 

Ouricuri (PE) _____ de ____________ de 2022. 

 

 

À 

Secretaria de Saúde de Ouricuri 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

Ref.: Encaminhamento de documentos ao credenciamento. 

 

Prezados Senhores, 

 

__________________________________________ (QUALIFICAÇÃO COMPLETA, 

INCLUSIVE ENDEREÇO E TELEFONE), referindo-se ao credenciamento chamado 

por essa Secretaria de Saúde de Ouricuri, comparece até Vossas senhorias para 

apresentar a documentação com encontra-se exigida, para exames dessa comissão. 

 

 No tocante à proposta de preços para prestação de serviços, informa que aceita 

que sejam os mesmos pagos conforme forma indicada no edital, qual seja, segundo 

tabela publicada em anexo ao Edital de Chamamento Nº 001/2022. 

 

 Igualmente, informa que concorda com todas as condições estipuladas no edital 

e que executará a realização de todos os exames listados no referido anexo, em especial, 

os que listados em anexos, que são todos os que realizados neste laboratório, ao tempo 

que damos ciência de que a recusa de realização de qualquer deles, sem motivo justo, e 

assegurada a ampla defesa, ensejará no descredenciamento de nossa empresa como 

prestador de serviços, e que temos ciência, que a remessa para a realização dos exames 

contratados, se dará em forma de rodízio, para todos os credenciados habilitados, 

levando-se em consideração, as quantidades, os tipos, as complexidades e valores 

envolvidos. 

 

   Atenciosamente, 

 

 

NOME E ASSINATURA DA PESSOA JURÍDICA (CARIMBO PADRÃO CNPJ) 
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Minuta do Contrato Processo 

Administrativo nº 004/2022, Tomada de 

Preços nº 003/2022, com amparo no Artigo 

40, § 2º, inciso III da Lei nº 8.666/93, 

destinados pelo período de 12 (doze) meses, 

que entre si celebra o município de Ouricuri 

e ........................, na forma abaixo: 

 

 

 

 

   O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURICURI, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, doravante designado CONTRATANTE, com sede 

nesta cidade, inscrita no CNPJ, nº 11.434.981/0001-00, neste ato representado por seu 

prefeito, o Sr. Gardielle Dayane Bernardino Andrade, brasileira, solteira, enfermeira, 

portadora do CPF nº 057.885.514-39, RG nº 7236168 SDS-PE, residente e domiciliado 

nesta cidade de Ouricuri- PE, e do outro lado, 

......................................................................................, com  sede na rua/avendida  

.................................................................., nº............., bairro ................................ na 

cidade de ......................................................., Estado de(o) ............................, inscrita no 

CNPJ sob o nº ....................., neste ato representada pelo seu titular/representante 

legal............................................................................., brasileiro, maior, casado (a), 

solteiro(a), ......................................., portador (a) do CPF nº ............................ e RG nº 

............................ SSP/.........,  residente e domiciliado(a) 

................................................................ nº ..............., bairro.................................. na 

cidade de .............................................. Estado de(o)(a) ............................, doravante  

designado CONTRATADO, celebram o presente com observância estrita de suas 

cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, em 

conformidade com os preceitos de Direito Público, além  dos especificadamente 

previstos na Lei  8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94, de 08 de 

junho de 1994 – D. O. U., datado de 09 de junho de 1994, e ainda fundamentado no 

artigo 1º da Lei nº 9.648, de 27/05/1998, que altera os artigos 23, I e II e 24, I e II da Lei 

nº 8.666/93 vinculado obrigatoriamente ao Processo Administrativo nº 004/2022, 

Tomada de Preços nº 003/2022, aplicando-se, supletivamente, os princípios da TEORIA 

GERAL DOS CONTRATOS E AS DISPOSIÇÕES DE DIREITO PRIVADO. 

 

DO OBJETIVO E  ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: 
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Cláusula Primeira: - Constitui objeto deste o credenciamento de pessoa jurídica, para  

serviços de exames laboratoriais, pelo período de 12 (doze) meses, com entrega de 

forma parcelada no exercício de 2022, de conformidade com os quantitativos e 

especificações constantes dos anexo I e II do edital. 

 

 

DO REGIME E EXECUÇÃO:  

 

Cláusula Segunda: - O regime de que trata este contrato é da execução indireta na 

modalidade menor preço por item; 

 

DO PREÇO, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 

 

Cláusula Terceira: - O contratante pagará ao contratado o preço global de R$ 

____________  (______________), podendo este valor ser aumentado e/ou reduzido 

nos termos do artigo 65, "caput" da Lei nº 8.666/93; 

 

Parágrafo Primeiro: O preço a que alude este item será pago de forma parcelada, após 

a requisição e entrega dos referidos produtos, mediante entrega dos produtos na 

secretaria municipal de Educação, com a emissão da respectiva nota fiscal, vedada 

qualquer antecipação de recursos; 

 

Parágrafo Segundo: Os preços objeto do presente contrato serão irreajustáveis. 

 

DO PRAZO DE INÍCIO E TÉRMINO: 

 

Cláusula Quarta: - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a 

partir da assinatura do presente, observada as exigências do artigo 57 da Lei 8.666/93 e 

modificações posteriores; 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Cláusula Quinta: As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta de 

dotação orçamentária: 10.301.1034.2163.000; 10.302.1035.2179.000 e elemento de 

despesa 3390.30.00. 

 

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇOES DAS PARTES: 

 

Cláusula Sexta: - O regime jurídico deste contrato confere ao contratante as 

prerrogativas relacionadas no artigo 58, da Lei 8.666/93; 
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Cláusula Sétima: - Constitui obrigação do contratante, além das constantes dos artigos 

66 e 67 da Lei nº 8.666/93, a comunicação através do Serviço de Contabilidade, aos 

órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, das 

características e dos valores pagos referentes à liquidação das despesas deste contrato; 

 

Cláusula Oitava: - São conferidas a Contratada os direitos relacionados no artigo 59.§ 

2º, artigo 79 e artigo 109 da Lei 8.666/93; 

 

Cláusula Nona: - Constitui obrigação da Contratada além das constantes dos artigos 66, 

68, 69, 70 e 71, da Lei 8.666/93, manter, durante a toda a execução em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, as condições de licitação e qualificação constante do 

Processo Administrativo nº 004/2022, Tomada de Preços nº 003/2022, além 

evidentemente de assumir todos os encargos com o transporte e entrega dos bens objeto 

deste contrato; 

 

DAS ALTERAÇÕES: 

 

Cláusula Décima: - As alterações, por ventura, necessárias ao fiel cumprimento objeto 

deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do artigo 65 da Lei 8.666/93, 

formalizadas previamente  por termo aditivo, que passará a integrar este contrato; 

 

DAS PENALIDADES: 

 

Cláusula Décima Primeira: - Pela infringência a qualquer das cláusulas aqui ajustadas, 

bem como aos artigos 81, 86, 87 e 88, da Lei 8.666/93 e, notadamente, quando no 

atestado do objeto deste contrato, pelo contratante, verificar-se incorreções resultantes 

da execução, materiais empregados ou produtos, o contratante aplicará uma multa 

contratual correspondente a 10,0% (dez por cento) do preço deste Contrato, assegurado 

o contraditório e ampla defesa, devendo o respectivo valor ser recolhido pela Contratada 

à Secretaria de Finanças, no prazo de 03 (três) dias, a contar do recebimento da 

notificação da penalidade, sem prejuízo da rescisão por parte do Contratante; 

 

DA RESCISÃO: 

 

Cláusula Décima Segunda: - A inexecução total ou parcial deste contrato, dará ensejo 

à sua rescisão, assegurado o contraditório e ampla defesa, observadas as disposições 

deste contrato e da Lei 8.666/93, notadamente nos artigos 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 

78; 79 e 80, da Lei federal nº 8.666/93 e suas modificações, sem prejuízo das 

penalidades determinadas em Lei e neste instrumento; 

 

DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
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Cláusula Décima Terceira: O presente instrumento Contratual será celebrado mediante 

os termos do Processo Administrativo nº 004/2022 e Tomada de Preços 003/2022, 

devidamente homologado e Adjudicado pelo Ordenador de Despesas; 

 

Cláusula Décima Quarta:  Fazem parte integrante deste contrato, independente de 

transcrição os seguintes documentos, devidamente rubricados pelas partes, cópia da 

documentação com respectivos envelopes, propostas com respectivos envelopes, ata da 

reunião, cópia da minuta do contrato, cópia da comunicação de recebimento da situação 

do Processo na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2022, imitido pela comissão de 

Licitação; termos de homologação e Adjudicação pelo Senhor Prefeito, cópia de 

empenho da despesa global, cópias dos sub-empenhos decorrentes das emissões das 

notas fiscais; 

 

DO FORO: 

 

Cláusula Décima Quinta: Fica desde já declarado pelas partes, com base no § 2º do 

artigo 55, da Lei 8.666/93, o foro da cidade de Ouricuri-PE, para dirimir as questões 

suscitadas na execução deste instrumento. 

 

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes do presente instrumento em (02) duas 

vias, de  igual teor e forma, para um único efeito de direito, na presença de (02) duas 

testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem. 

 

 

Ouricuri-PE, ____, de ____________de 2022 

 

 

__________________________________________ 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI 

              -CONTRATANTE- 

 

 

_____________________________________ 

                   - CONTRATADO – 

 

Testemunhas: 

 

1ª ____________________________________ 

 

2ª____________________________________ 
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