
Estado do Espírito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S)
1.1. Contratação de empresa para locação de veículo, tipo ambulância (sem motorista), para 
atender as necessidades da Unidade Mista de Internação.
1.1.1. Descrição minima do veiculo: veículo tipo furgão, adaptado para ambulância de suporte básico, 
para remoção de pacientes adultos e pediátricos, tipo (b), com sinalizador óptico e acústico; com ar 
condicionado, ano/modelo 2017/2018 ou superior, motor 4cc a diesel, potência mínima de 127cv; sem 
limite de km, com prateleiras e bancada para fixação de equipamentos médicos; banco fixo, com 
encosto de cabeça para assistentes na cabeceira da maca com assento e encosto de espuma e 
revestimento em courvim e cinto de segurança; maca com pés retrateis, confeccionado em alumínio, 
com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim 
e cinto de segurança; banco tipo baú para 03 (tres) acompanhantes, maca articulada e com rodas; 
suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro e régua com dupla 
saída; oxigênio com régua tripla (a - alimentação do respirador; b - fluxômetro e umidificador. A 
empresa contratada será responsável pela manutenção dos veículos bem como a substituição dos 
mesmos em enquanto os mesmos estiverem e manutenção. Será de responsabilidade do Municipio 
somente o combustível e o motorista.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando a portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 que dispõe sobre os direitos e deveres 
dos usuários da saúde, em especial os artigos 2º inciso 2º e 3º que determinam que "Nas situações de 
urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa bem como 
encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade." e "Em caso de risco de vida ou lesão grave, 
deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras para um serviço 
de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema; 
2.2. Considerando que as ambulâncias do município estão apresentando desgaste pelo uso constante 
e com isso precisam passar por manutenção, e que foi um está sendo elaboradora um processo para 
aquisição de novas veículos tipo ambulância; 
2.3. Considerando a Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento ao 
COVID-19, entre elas a contratação pública na situação de emergência (Art. 4º - Fica dispensada a 
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus);.
2.4. As formas de execução do objeto, inclusive a garantia dos serviços, estão discriminadas na minuta 
do contrato de prestação de serviços em anexo, a qual traz todas as demais condições para o 
cumprimento do objeto, e se necessário, serão supervisionados pelos servidores da FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.5. O preço estimado para a aquisição é oriundo de uma média de mercado extraída de 03 (três) 
fornecedores pertinentes ao objeto, cuja responsabilidade é do setor solicitante.
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3. HABILITAÇÃO JURÍDICA
3.1. Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os 
requisitos de habilitação estabelecidos no Art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de 
regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos 
Arts. 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do Art. 32 da Lei 8.666/93.

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:
"Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e 
constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos 
de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa 
contratada de: Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 
8.212, de 1991); Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais 
(SRF-IN nº 80, de 1997); e Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei 
nº 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário.

4. DA ESTIMAVA FINANCEIRA
4.1. O valor global estimado é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

5. DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
5.1. O prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias, a iniciar-se no dia posterior a sua publicação, 
podendo por interesse da Administração, ser prorrogado por Termo Aditivo, conforme dispõe Lei n° 
8.666, de 1993 e alterações.

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
6.1. O Critério de Julgamento será pelo MENOR PREÇO.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, através 
de "Ordem Bancária".
7.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Angelo Brioschi, 35 - Centro - CEP: 29.950-000 - Jaguaré -
ES, CNPJ: 11.822.633/0001-00.
7.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 5º, da lei nº 
8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis e os 
demais 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal e/ou fatura correspondente ao 
serviço prestado; e aceito.
7.3. Após, será paga multa financeira nos seguintes termos:
VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:
VM = Valor da multa financeira;
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VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso;
ND = Número de dias em atraso.
7.4. Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 
edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação.
7.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação 
obrigatória da licitante vencedora mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade
perante a Fazenda Nacional, a CNDT (Certidão de débitos trabalhistas), a Seguridade Social, o FGTS e 
da Fazendas Municipal, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
8.1. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para 
que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da contratação.
8.1.2. Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao 
recebimento dos materiais sob os aspectos quantitativo(s), qualitativo(s), prazo(s) de vigência e 
entrega.
8.1.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 
estipulado.
8.1.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
8.1.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação.
8.1.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos, que a 
seu critério, exijam medidas corretivas na prestação dos serviços.
8.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatada
(as) na prestação dos serviços, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.
8.1.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, à disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
8.1.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.
8.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.2.1. Prestar os serviços de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência 
e Edital.
8.2.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da Secretaria 
Municipal de Saúde.
8.3.3. A mão de obra necessária para prestação do serviço, será a conta da Secretaria Municipal de 
Saúde.
8.1.4. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a 
todas as reclamações.
8.1.5. Manter durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme 
dispõe o inciso XIII, do Art. 55, da Lei 8.666/93.
8.1.6. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e 
quaisquer outras não mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido 
em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.
8.1.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
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supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, conforme preceitua o Art. 65º, §1º da Lei 
8.666/93.
8.1.8. Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no Portal de 
Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei 
Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a assinatura digital dos contratos a 
serem celebrados com o Município. (Certificado Digital).

9. DAS SANÇÕES
9.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou demora na execução do 
Contrato, garantida a prévia defesa, ficará a Contratada sujeita às sanções indicadas abaixo, sem 
prejuízo de outras previstas na legislação vigente:
a) Advertência formal: falhas ou irregularidades que não acarretem prejuízos à Administração.
b) Pelo atraso na entrega do produto em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 
produto não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento).
c) Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do produto, caracterizada em dois dias 
após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do objeto.
d) Pela demora em substituir o produto rejeitado, a contar do primeiro dia após o vencimento do prazo 
estipulado para a substituição: 5% (cinco por cento) do valor do produto recusado, por dia decorrido, até 
o limite de 15% (quinze por cento).
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não abrangida nas 
alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
f) Suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em licitação e contratação 
com o Município de Jaguaré.
g) Declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos.
9.2. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item anterior, a 
Administração poderá aplicar à futura Contratada quaisquer das sanções listadas no item 17.1, 
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal que seus atos ensejarem.
9.3. A critério da Contratante e nos termos do Art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas nas 
alíneas "f" e "g" poderão ser aplicadas cumulativamente com quaisquer das multas previstas nas 
alíneas "b" a "e".
9.4. As multas previstas, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião de pagamentos futuros 
ou serão pagas por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pela futura Contratada no 
prazo que o despacho de sua aplicação determinar.
9.5. As sanções fixadas serão aplicadas nos autos do processo de gestão do Contrato, no qual será 
assegurado à futura Contratada o contraditório e a ampla defesa.
9.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega dos produtos, se dia de expediente normal no órgão ou entidade 
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interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
9.7. Decorridos 3 (três) dias de atraso injustificado na entrega dos produtos, a Nota de Empenho deverá 
ser cancelada, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que 
será aplicada multa.
9.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 
participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a Contratada permanecer 
inadimplente.
b) Por até 01 (um) ano, quando a Contratada falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportarse 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
c) Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.1) Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou c.2) For multada, e 
não efetuar o pagamento.
9.9. O prazo previsto no item 15.8, alínea "c", poderá ser aumentado para até 2 (dois) anos.
9.10. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivosinformados 
na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
9.11 .A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 
impedimento aplicadas.
9.12. As sanções previstas somente serão aplicadas através de regular processo administrativo, 
observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

10. FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
10.1. O Município de Jaguaré designará, formalmente, servidor para efetuar a fiscalização e fazer 
cumprir rigorosamente as condições deste Termo de Referência.

11. DOS RECURSOS
11.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão a conta da dotação orçamentária do exercício 
de 2020, a saber:
00062-1214000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(060001.1030200462.032.33903900000.12140000001)

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como transporte, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da 
licitação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000026/2020
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PROCESSO Nº 004661/2020/2020
CÓDIGO DE REMESSA DE CONTRATAÇÃO: 2020.038E0500001.09.0026

1 DA LICITAÇÃO
1.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, com sede na Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré - ES, inscrita no CNPJ: nº 
11.822.633/0001-00, neste ato representado por DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI, 
portadora da CI: nº 3123630-MS e inscrita no CPF: nº 900.060.701-91, lavra o presente processo de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para Contratação de empresa para locação de veículo, tipo 
ambulância (sem motorista), para atender as necessidades da Unidade Mista de Internação, de 
acordo com o Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento ao COVID-19, diante das condições e do fundamento legal expresso no presente.
1.1.1 Descrição minima do veiculo: veículo tipo furgão, adaptado para ambulância de suporte básico, 
para remoção de pacientes adultos e pediátricos, tipo (b), com sinalizador óptico e acústico; com ar 
condicionado, ano/modelo 2017/2018 ou superior, motor 4cc a diesel, potência mínima de 127cv; sem 
limite de km, com prateleiras e bancada para fixação de equipamentos médicos; banco fixo, com 
encosto de cabeça para assistentes na cabeceira da maca com assento e encosto de espuma e 
revestimento em courvim e cinto de segurança; maca com pés retrateis, confeccionado em alumínio, 
com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim 
e cinto de segurança; banco tipo baú para 03 (tres) acompanhantes, maca articulada e com rodas; 
suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro e régua com dupla 
saída; oxigênio com régua tripla (a - alimentação do respirador; b - fluxômetro e umidificador. A 
empresa contratada será responsável pela manutenção dos veículos bem como a substituição dos 
mesmos em enquanto os mesmos estiverem e manutenção. Será de responsabilidade do Municipio 
somente o combustível e o motorista. Para um período de sessenta dias.
1.2 O órgão solicitante é o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

2 DA JUSTIFICATIVA
2.1 Considerando a portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 que dispõe sobre os direitos e deveres 
dos usuários da saúde, em especial os artigos 2º inciso 2º e 3º que determinam que "Nas situações de 
urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa bem como 
encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade." e "Em caso de risco de vida ou lesão grave, 
deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo hábil e em condições seguras para um serviço 
de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema; 
2.2 Considerando que as ambulâncias do município estão apresentando desgaste pelo uso constante e 
com isso precisam passar por manutenção, e que foi um está sendo elaboradora um processo para 
aquisição de novas veículos tipo ambulância; 
2.3 Considerando a Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento ao 
COVID-19, entre elas a contratação pública na situação de emergência (Art. 4º - Fica dispensada a 
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 
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emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus);.
2.4 As formas de execução do objeto, inclusive a garantia dos serviços, estão discriminadas na minuta 
do contrato de prestação de serviços em anexo, a qual traz todas as demais condições para o 
cumprimento do objeto, e se necessário, serão supervisionados pelos servidores da FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

3 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 4º, da Lei Federal nº 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento ao COVID-19.

Art. 4º fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-
se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus.

3.2 A contratação dar-se-á por contratação direta, DISPENSA DE LICITAÇÃO, tendo como critério de 
seleção o menor preço por item.
3.3 Demonstrada a necessidade da contratação, e baseado nos valores propostos nos orçamentos, 
juntada a necessidade da realização dos serviços, a Administração Pública Municipal se admite a 
contratação direta, caracterizada através de Processo de Dispensa de Licitação, que justificável e 
legalmente amparada, atendendo aos interesses do Município de Jaguaré.

4 RAZÃO DA ESCOLHA/JUSTIFICATIVA DO PREÇO
4.1 Em análise aos autos do processo observamos que foi realizada pesquisa de preços, junto a 
empresas do ramo de atividade, compativel ao objeto da dispensa de licitação.
4.2 Temos de forma justificada a relevância do objeto. A executora trata-se de pessoa jurídica e atua no 
mercado com a atividade relativa ao objeto. O objeto sociail descrito aponta experiência no mercado 
para a realização dos serviços, dessa forma qualificando a executora.
4.3 Quanto ao preço seria contrassenso e economicamente inviável, agora, que essa Administração, 
estando ciente do objeto a contratar e os valores investidos, efetuar uma licitação para tal mister. A 
contratada se propõe, através de sua proposta, executar o objeto pelo valor e condições apresentadas. 
Assim sendo, a contratada atenderá na sua totalidade o conjunto do objeto do presente contratação, 
sendo certo que pratica preços compatíveis com os de mercado.

5 CONTRATADA
5.1 A empresa contratada é ATIVA SERVICOS EM SAUDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ: nº 27.604.788/0001-00, com sede na Rua Jose Vivacqua, 385 - Jabour - Vitoria - ES, 
por apresentar o menor preço e compatível com o preço de mercado.

6 DO VALOR
6.1 O valor da contratação totaliza a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o perío de 
60 
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(sessenta dias).

7. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL
7.1. Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os 
requisitos de habilitação estabelecidos no Art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de 
regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos 
Arts. 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do Art. 32 da Lei 8.666/93.

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:
"Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e 
constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos 
de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa 
contratada de: Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 
8.212, de 1991); Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais 
(SRF-IN nº 80, de 1997); e Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei 
nº 8.036, de 1990). Acórdão 60/2002 Plenário.

7.2. Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e 
regularidade fiscal.

8 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
8.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias do exercício de 2020, a saber:
00062-1214000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(060001.1030200462.032.33903900000.12140000001):

9 DOS PRAZOS
9.1 Em razão do caráter emergencial da presente contratação o serviço deverá ser iniciado 

imediatamente, após assinatura do contrato e recebimento da respectiva ordem de serviço.

9.2 O prazo de vigência da contratação será de 60 (sessenta) dias, contado do dia posterior a sua 
publicação.

10 DA MINUTA CONTRATUAL
10.1 Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, a Administração 
substituiu o Termo de Contrato, conforma previsto no Art. 62, § 4º, da Lei 8.666/93, que diz:

Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de 
tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 
compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos 
demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais 
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem 
de execução de serviço.

§ 4o  É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos casos de 
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compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

11 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
11.1 DO CONTRATANTE
11.1.1 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, 
para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da contratação.
11.1.2 Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao 
recebimento dos materiais sob os aspectos quantitativo(s), qualitativo(s), prazo(s) de vigência e 
entrega.
11.1.3 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 
estipulado.
11.1.4 Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
11.1.5 Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação.
11.1.6 Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos, que a 
seu critério, exijam medidas corretivas na prestação dos serviços.
11.1.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatada
(as) na prestação dos serviços, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.
11.1.8 Notificar a CONTRATADA, por escrito, à disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
11.1.9 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.
11.2 DA CONTRATADA
11.2.1 Prestar os serviços de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência 
e Edital.
11.2.2 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Secretaria Municipal de Educação.
11.3.3 Providenciar mão de obra necessária para prestação do serviço.
11.1.4 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a 
todas as reclamações.
11.1.5 Manter durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme 
dispõe o inciso XIII, do Art. 55, da Lei 8.666/93.
11.1.6 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e 
quaisquer outras não mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido 
em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.
11.1.7 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, conforme preceitua o Art. 65º, §1º da Lei 
8.666/93.
11.1.8 Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no Portal 
de Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei 
Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a assinatura digital dos contratos a 
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serem celebrados com o Município. (Certificado Digital).

12 DO PAGAMENTO
12.1 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, 
através de "Ordem Bancária".
11.1.1 A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CPNJ: Nº 
11.822.633/0001-00 - Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré(ES).
12.2 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 5º, da lei nº 
8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo valor total não ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis e os 
demais 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal e/ou fatura correspondente a 
material entregue e aceito.
12.3 Após, será paga multa financeira nos seguintes termos:
VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:
VM = Valor da multa financeira;
VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso;
ND = Número de dias em atraso.
12.4 Para efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste 
edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação.

13 DA FISCALIZAÇÃO
13.1 O Município de Jaguaré designará, formalmente, servidor para efetuar a fiscalização e fazer 
cumprir rigorosamente as condições deste Termo de Referência.
13.1.1 O fiscal da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:
a) Expedir ordem de fornecimento.
b) Proceder ao acompanhamento do objeto entregue, com o auxílio de servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde.
c) Fiscalizar o fornecimento quanto à qualidade desejada.
d) Comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao 
seu correto cumprimento.
e) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de alguma cláusula 
prevista neste Termo de Referência.
f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 
contratuais.
g) Atestar as notas fiscais relativas ao recebimento do objeto para efeitos de pagamentos;
h) Recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas neste Termo de Referência ou 
em quantidades divergentes daquelas constantes na ordem de fornecimento.
i) Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento 
das obrigações.

14 DAS SANÇÕES
14.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou demora na execução do 
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Contrato, garantida a prévia defesa, ficará a Contratada sujeita às sanções indicadas abaixo, sem 
prejuízo de outras previstas na legislação vigente:
a) Advertência formal: falhas ou irregularidades que não acarretem prejuízos à Administração.
b) Pelo atraso no início da prestação do serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor do produto não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento).
c) Pela recusa em efetuar a prestação do serviço, caracterizada em dois dias após o vencimento do 
prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do objeto.
d) Pela demora em substituir o serviço rejeitado, a contar do primeiro dia após o vencimento do prazo 
estipulado para a substituição: 5% (cinco por cento) do valor do serviço recusado, por dia decorrido, até 
o limite de 15% (quinze por cento).
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não abrangida nas 
alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
f) Suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em licitação e contratação 
com o Município de Jaguaré.
g) Declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos.
14.2 Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item anterior, a 
Administração poderá aplicar à futura Contratada quaisquer das sanções listadas no item 17.1, 
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal que seus atos ensejarem.
14.3 A critério da Contratante e nos termos do Art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas 
nas alíneas "f" e "g" poderão ser aplicadas cumulativamente com quaisquer das multas previstas nas 
alíneas "b" a "e".
14.4 As multas previstas, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião de pagamentos futuros 
ou serão pagas por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pela futura Contratada no 
prazo que o despacho de sua aplicação determinar.
14.5 As sanções fixadas serão aplicadas nos autos do processo de gestão do Contrato, no qual será 
assegurado à futura Contratada o contraditório e a ampla defesa.
14.6 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega dos produtos, se dia de expediente normal no órgão ou entidade 
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
14.7 Decorridos 3 (três) dias de atraso injustificado na entrega dos produtos, a Nota de Empenho 
deverá ser cancelada, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em 
que será aplicada multa.
14.8 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 
participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a Contratada permanecer 
inadimplente.
b) Por até 01 (um) ano, quando a Contratada falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportarse 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
c) Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.1) Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou c.2) For multada, e 
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não efetuar o pagamento.
14.9 O prazo previsto no item 15.8, alínea "c", poderá ser aumentado para até 2 (dois) anos.
14.10 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos 
motivosinformados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de 
sua aplicação.
14.11 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 
impedimento aplicadas.

15 DELIBERAÇÃO
15.1 Com fundamento na justificativa acima, decido pela contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
nos termos do Art. 4º, da Lei 13.979/2020, ficando o Setor de Licitações e Contratos com a 
incumbência de promover os atos necessários à sua efetivação (inclusive as publicações e expedições 
dos documentos atinentes à espécie), zelando pela plena consolidação das formalidades legais.
15.2 Inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente ao fornecimento do produto 
em questão, é decisão discricionária do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, optar pela contratação 
ou não, ante a criteriosa análise da Procuradoria Jurídica de toda a documentação acostada aos autos 
que instruem o presente procedimento.

16 PARTE INTEGRANTE
16.1 Faz parte integrante do presente o seguinte anexo:
a) Minuta do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços

Jaguaré-ES, 09 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI
Secretária Municipal de Saúde

Ítem(*)    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigo

00001 2 SERV 
[FMS-LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO FURGÃO,
ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA BÁSICA-SBV>> 00000121

(*) Primeiro ítem encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado. Quantidade Total de Itens: 1
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MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES E A EMPRESA ....................................................., NA QUALIDADE DE 
CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS
CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
com sede na Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré(ES), inscrita no CNPJ: nº 
11.822.633/0001-00, denominado CONTRATANTE, representado por DAYANA MARA DOS SANTOS 
SILVA BIZI, portadora da CI: nº 3123630-MS e inscrita no CPF: nº 900.060.701-91, e XXXXXXXXXX, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: nº xxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxx, 
denominada CONTRATADA, representada por XXXXXXXXXXX, portador da CI: nº XXXXX-SSP/ES e 
inscrito no CPF: nº XXXXXXXXXX, processo devidamente retificado pela autoridade competente,
resolvem firmar este CONTRATO, nos termos do procedimento licitatório da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 000026/2020, Processo nº 004661/2020, conforme a Lei 8666/93, resolvem assinar o 
presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa para locação de veículo, tipo 
ambulância (sem motorista), para atender as necessidades da Unidade Mista de Internação, em 
conformidade com as especificações e quantitativos estimados no Termo de Referência.
1.2. O objeto do presente Contrato terá como Órgão Gestor O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO LOCAL, DO PRAZO E CRITÉRIOS 
DE RECEBIMENTO
2.1. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.2.1. veículo tipo furgão, adaptado para ambulância de suporte básico, para remoção de pacientes 
adultos e pediátricos, tipo (b), com sinalizador óptico e acústico; com ar condicionado, ano/modelo 
2017/2018 ou superior, motor 4cc a diesel, potência mínima de 127cv; sem limite de km, com 
prateleiras e bancada para fixação de equipamentos médicos; banco fixo, com encosto de cabeça para 
assistentes na cabeceira da maca com assento e encosto de espuma e revestimento em courvim e 
cinto de segurança; maca com pés retrateis, confeccionado em alumínio, com regulagem de altura da 
cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim e cinto de segurança; banco 
tipo baú para 03 (tres) acompanhantes, maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de 
rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla 
(a - alimentação do respirador; b - fluxômetro e umidificador.. 
2.2. DO LOCAL
2.2.1. A contratada deverá prestar os serviços em local determinado pela Secretaria Municipal de 
Saúde.
2.3. DO PRAZO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
2.3.1. O prazo para de execução será de 60 (sessenta) dias.



Estado do Espírito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.3.2. O(s) objeto(s) serão recebidos nos termos do art. 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 
8.666/93.
2.3.2.1. Pelo servidor responsável no ato da entrega;
a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações requeridas neste documento.
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, 
no prazo de até 03 (três) dia úteis. Só então será atestada a nota fiscal.
2.4. Serão recusados serviços inadequados ou cujas especificações não atendam às descrições do 
objeto contratado.
2.5. O ato de recebimento dos serviços, não importa em sua aceitação. A critério da Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
3.1. Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõe o Processo 
nº 004661/2020, completando para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, 
obrigando-se as partesem todos os seus termos.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
4.1. O global do presente contrato é de R$ ...................................................................... 
(...................................).

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a conta da dotação orçamentária do 
exercício de 2020, a saber:
00062-1214000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
(060001.1030200462.032.33903900000.12140000001)

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, através 
de "Ordem Bancária".
6.1.1. A nota fiscal deveráser emitida em nome do: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CPNJ: Nº 
11.822.633/0001-00 - Rua Paschoal Brioschi, 319 - Centro - Jaguaré(ES).
6.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o disposto no §3º do artigo 5º, da lei nº 
8.666/93, os pagamentos decorrentes de contratação cujo total não ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do art. 24, da lei 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis e os demais 30 
(trinta) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal e/ou fatura correspondente a material 
entregue e aceito.
6.3. Após, serápaga multa financeira nos seguintes termos:
VM = VF x 12/100 x ND/360, onde:
VM = Valor da multa financeira;
VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso;
ND = Número de dias em atraso.
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6.4. Para efetivação do pagamento a licitante deverámanter as mesmas condições previstas neste 
edital e que no concerne a proposta de preço e a habilitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O início da vigência e da prestação do serviços será contado a partir ao dia posterior a publicação 
do contrato e encerramento em <TERMO_CONTRATO_DATA_VIGENCIA_FINAL>, podendo ser 
prorrogado, de acordo com o Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
8.1. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1.1. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para 
que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da contratação.
8.1.2. Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao 
recebimento dos materiais sob os aspectos quantitativo(s), qualitativo(s), prazo(s) de vigência e 
entrega.
8.1.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo 
estipulado.
8.1.4. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
8.1.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação.
8.1.6. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos, que a 
seu critério, exijam medidas corretivas na prestação dos serviços.
8.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatada
(as) na prestação dos serviços, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.
8.1.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, à disposição de aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
8.1.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.
8.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.2.1. Prestar os serviços de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência 
e Edital.
8.2.2. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da Secretaria 
Municipal de Saúde.
8.3.3. A mão de obra necessária para prestação do serviço, será a conta da Secretaria Municipal de 
Saúde.
8.1.4. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a 
todas as reclamações.
8.1.5. Manter durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme 
dispõe o inciso XIII, do Art. 55, da Lei 8.666/93.
8.1.6. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e 
quaisquer outras não mencionadas, bem como o pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido 
em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.
8.1.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
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inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, conforme preceitua o Art. 65º, §1º da Lei 
8.666/93.
8.1.8. Considerando a obrigatoriedade de publicação dos contratos devidamente assinados no Portal de 
Transparência, para atendimento da Lei nº 12.527/11 de 18/11/11 (Lei Acesso a Informação) e a Lei 
Complementar nº 131/2009 de 27/05/2009, necessário se faz a assinatura digital dos contratos a 
serem celebrados com o Município. (Certificado Digital).

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou demora na execução do 
Contrato, garantida a prévia defesa, ficará a Contratada sujeita às sanções indicadas abaixo, sem 
prejuízo de outras previstas na legislação vigente:
a) Advertência formal: falhas ou irregularidades que não acarretem prejuízos à Administração.
b) Pelo atraso no início da prestação do serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor do produto não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento).
c) Pela recusa em efetuar a prestação do serviço, caracterizada em dois dias após o vencimento do 
prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do objeto.
d) Pela demora em substituir o serviço rejeitado, a contar do primeiro dia após o vencimento do prazo 
estipulado para a substituição: 5% (cinco por cento) do valor do serviço recusado, por dia decorrido, até 
o limite de 15% (quinze por cento).
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não abrangida nas 
alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
f) Suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em licitação e contratação 
com o Município de Jaguaré.
g) Declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos.
18.2. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item anterior, a 
Administração poderá aplicar à futura Contratada quaisquer das sanções listadas no item 17.1, 
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal que seus atos ensejarem.
9.3. A critério da Contratante e nos termos do Art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas nas 
alíneas "f" e "g" poderão ser aplicadas cumulativamente com quaisquer das multas previstas nas 
alíneas "b" a "e".
9.4. As multas previstas, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião de pagamentos futuros 
ou serão pagas por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pela futura Contratada no 
prazo que o despacho de sua aplicação determinar.
9.5. As sanções fixadas serão aplicadas nos autos do processo de gestão do Contrato, no qual será 
assegurado à futura Contratada o contraditório e a ampla defesa.
9.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega dos produtos, se dia de expediente normal no órgão ou entidade 
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
9.7. Decorridos 3 (três) dias de atraso injustificado na entrega dos produtos, a Nota de Empenho deverá 
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ser cancelada, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que 
será aplicada multa.
9.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 
participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a Contratada permanecer 
inadimplente.
b) Por até 01 (um) ano, quando a Contratada falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportarse 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
c) Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.1) Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou c.2) For multada, e 
não efetuar o pagamento.
9.9. O prazo previsto no item 15.8, alínea "c", poderá ser aumentado para até 2 (dois) anos.
9.10. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivosinformados 
na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
9.11. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 
impedimento aplicadas.
9.12. As sanções previstas somente serão aplicadas através de regular processo administrativo, 
observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. A inexecução, total ou parcial do contrato, enseja a sua rescisão nos termos do Art. 77 e 
seguintes da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
11.1. A execução deste contrato seráacompanhada por servidor (es) previamente designado (s) pela 
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos 
materiais contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 
4.320/64.
11.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja 
interesse da contratante, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Aplica-se àexecução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS ADITAMENTOS
14.1. A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará 
valida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo, que a este contrato se aderirá.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
15.1. A eficácia deste Contrato fica condicionada A publicação resumida no Diário Oficial dos 
Municípios, do Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no Art. 61, parágrafo único da Lei nº 
8.666/93, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da cidade de Jaguaré(ES) para dirimir questões oriundas deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro que lhes possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os 
efeitos de direito.

Jaguaré(ES), XX de XXXXXX de 2020.

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE
DAYANA MARA DOS SANTOS SILVA BIZI
Secretária Municipal de Saúde

CONTRATADA


